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متهيد

فسمي بها، اشتهر حتى بحبه بثينَة شهر الذي معمر بن جميل عن الرسالة هذه ُكِتبَْت
الغزلية املدرسة وأستاذ مدافع، غري العذريني العشاق إمام زمانه يف وكان بثينة، جميل
املوكلني املحبني الشعراء مدرسة وهي والتشبيب، النسيب يف طريقته عىل تجري التي
من بابًا يطرقون وقلَّما غريها، يف ينظمونه وال فيها الشعر ينظمون واحدة، بمحبوبة

النسيب. باب غري النَّْظِم
إليه، بالرجوع أوىل هو ما بينها نر لم كثرية، مصادر عىل أخباره يف اعتمدنا وقد
التمحيصوالتثبت إىل أقرب ألنه األصفهاني؛ الفرج ألبي «األغاني» كتاب من عليه واالعتماد

واالستيفاء. الجمع من السري هذه أمثال يف منه تعودناه عما فضًال يرويه، فيما
منه تصدر طبيعي»، «شخص أنه راجعناها التي أخباره مجمل من لنا يبدو والذي
الخلط فيها وقع وإن صفاته، بمثل موصوف كل عن تصدر أن يعقل التي واألعمال األقوال

العني. رأي نراهم الذين األحياء جميع أخبار يف يقع كما واالضطراب،
«لتكوين» صالحة مادٌة وأعماله أقواله أنَّ كما وأعماله، أقواله ملعظم صالح سند فهو

كحياته. لحياة والرتجمة مثاله، عىل شخص
ما إىل نعود أن علينا َسُهل فهمناه وإذا فهمناه، غرامه وحوادث شعره قرأنا فإذا

الرتجيح. سبيل عىل ولو والصحيح، الزيف منه فنعرف فيه، قيل وما قاله
شخص عن واملضاهاة الغربلة بعد ينجيل ال فيه قيل وما قاله ما أنَّ كله ذلك وفحوى
صورة، لها تكمل ال التي األشالء كأنها شخوص لجملة مفرقة أجزاء عن وال مستحيل،

الواحدة. للبنية يراد ما فوق واألعضاء الجوارح فيها تتعدد وقد
ما السمات هذه من عليهم يصدق جميل عرص يف جميًعا العشق شعراء أنَّ ونعتقد

والتحقيق. الوضوح يف يسري اختالف مع عليه، يصدق



بثينة جميل

ظهورهم أسباب تتهيأ أن الغرابة وجه وإنما يثمرهم. أن بد ال عهد ثمرة جميًعا فهم
الزمان. ذلك ويف البيئة تلك يف ظهروا أنهم الغرابة وجه وليس يظهروا، وال

فهم الكتاب، هذا بعضفصول يف لخصناها كما التهيؤ، كل األسباب تلك تهيأت وقد
أن الطبيعية األحوال هذه ومن الطبيعية، أحوالهم بهم تحيط طبيعيون، شخوص إذن

وذاك. هذا عن املتشابهات للروايات أو والتناقض للخلط يتعرضوا
أهل من وجميًعا عشاق، جميًعا ألنهم ببعض؛ بعضهم أخبار تختلط أن الطبيعي فمن
وينسجون واحد، عرص بلغة ينظمون واحد، عرص أبناء من وجميًعا حوله، وما الحجاز
غرابة فال بينها، االختالط جاز حتى وأخبارهم أقوالهم تشابهت فإذا واحدة، طريقة عىل

الكثري. التشابه هذا مع االختالط يقع أال الغريب لعل بل ذلك؛ يف
بشهرة مقرونة املبالغة ألن أقصاها؛ إىل املبالغة أخبارهم تحتمل أن الطبيعي ومن
أضاف إال باملجون، أو بالكرم أو بالشجاعة أحد يشتهر فال األبواب، من باب يف «بطل» كل
من وما فيها، والتهويل عليها التزيد يف وتنافسوا الشهرة، بهذه يتصل ما كل الناس إليه
الجن، حارب حتى طالب أبي بن لعيلِّ أُِضيف ما فوق املبالغات من إليه أُِضيف خرايف بطل
جعبة وأفرغ الناس موبقات استنفد نواسحتى وألبي السفه، جاوز حتى الطائي ولحاتم
أن املبالغة تمنعنا ال طبيعيون، شخوص هذا مع وكلهم والنوادر، امللح أصحاب الظرفاء

قرار. إىل نردهم
شخوصحقيقيون، ألنهم والعشاق؛ الشعراء أولئك تتناقضأخبار أن الطبيعي ومن
كلهم يصوغهم واحد، مخرتع اخرتاع من وليسوا بأخبارهم، واملتحدثون عنهم الرواة يتعدد

طبيعيون. شخوص فهم واحدة؛ مخيلة يف كلهم ويَْعِرُضهم واحد، قالب يف
والتشابه التناقض من له تعرضوا ما ملثل يتعرضوا حتى طبيعيني يكونوا ولن

واإلحالة. واملبالغة
له يتفق ال فهو الكتاب؛ هذا يف صاحبنا جميل — نرى فيما — الطبيعة إىل وأقربهم
وعالقته رواته، وأنباء قصائده لنا تجملها التي الصورة عىل إال — وجد حيث — وجود
أو لها وإخالصه عليه، تستقيم أن ينبغي الذي النهج عىل مستقيمة بثينة بمعشوقته
هو وال السماء، يف هو ال مثلهما، عاشَقنْيِ كل عليه ينطوي الذي اإلخالص هو له إخالصها
وزمان. مكان كل يف واحٌد كان، حيث اإلنسان ولكنه الناس، طاقة فوق هو وال الخيال، يف
سرية يف الطبيعية والعوامل النفسية البواعث بني نوفق أن الكتاب هذا يف عنانا وقد
فال الطبيعة، حقائق ومن النفس علم من مصباح عىل األدب نفهم وأن العاشقني، هذين
واألذهان. باألبدان تمتزج طبع وشائج إىل به نرجع بل األفواه، تلوكه لفظ إىل به نرجع
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عرصمجيل

للهجرة. األول القرن يف جميل عاش
نظام، إىل نظام من اإلسالمية الدولة فيه تحولت السياسة، بأحداث حافل قرن وهو
ومن املوروث، امللك إىل الخالفة من فخرجت سرية، إىل سرية ومن قطر، إىل قطر ومن
بني جمعت التي الحرضية، املعيشة بذخ إىل الدينية الحياة بساطة ومن الشام، إىل الحجاز

الروم. حضارة وبقايا الفرس حضارة بقايا
إىل بدايتها من نتعقبها أو كله، العرص حوادث نسجل أن العجالة هذه يف بنا وليس
طرف من إال فيه نحن فيما يعنينا ال أولئك فكل إجمال، تعقب أو تفصيل تعقب نهايتها
بيئته يف الشعراء من شابهه ومن جميل، شاعرنا بحياة يتصل الذي الطرف وهو واحد؛

وزمانه.
البادية شعراء من جميل أمثال تخرج التي البيئة إنها البيئة: تلك يف يقال ما وأوجز

والشام. مرص يف اإلسالم بحوارض واملتصلني الحجازية، بالحضارة املحيطني
قبل الحجازية للحياة استئناف عرص كان بالحجاز جميل فيه عاش الذي فالعرص

جديد. نحو عىل ولكن اإلسالمية، الدعوة ظهور
وقضاء للتجارة الناس يقصدها التي املدن حياة عىل الحجاز يف األكرب املعول وكان
الثراء فيها فاجتمع القصاد، واستقبال بالتجارة املدن تلك عهد طال وقد السنوية، املناسك
الشتاء، ورحلة الصيف رحلة بني الرائحة الغادية واألموال القوافل وأصحاب الرساة بأيدي

والرخاء. الدعة وإيثار واإلباحة واللهو الرتف من أبًدا يتبعه ما الثراء مع واجتمع
املسلمني بني بالجهاد كله ذلك عن الناس فشغلت اإلسالمية، الدعوة ظهرت ثم
الراشدين، خلفائه عهد ويف — السالم عليه — النبي عهد يف الدين كلمة علت ثم واملرشكني،
واسترت اهتدى، من منهم فاهتدى فيه، كانوا فيما يتمادوا والرتفأن اللهو أصحاب عىل فعز
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املعيشة هذه يف األوىل معيشته عن له منَرصًفا أكثرهم ووجد ضالله، عىل بقي من منهم
الدولة عواصم بها تزدحم كانت التي والحرب السياسة شواغل ويف الجديدة، الدينية

الحجاز. عواصم يومئذ وهي اإلسالمية،
كان ما للمرتفني وتيرس العواصم، تلك عن الراشدين الخلفاء رقابة ارتفعت ثم
الدين. رعاية به تقيض محسوس اختالف مع واملتعة، اللهو رضوب من ذلك قبل متعًرسا
لحياة املرتفون أولئك فتفرغ الشام، عواصم إىل الحجاز عواصم من الدولة وانتقلت
املجون حياة عىل التشجيع إىل الرقابة قلة األمر تجاوز وربما عليها، رقابة ال التي الفراغ
أن الحجاز يف الرؤساء أبناء من يخشون كانوا الجديدة الدولة أصحاب ألن والبطالة؛
أمان وطموحهم جدهم يف فليس والطموح، الجد حياة إىل الفراغ حياة عن ينرصفوا
اللغو عىل ويجتمعوا ويرتعوا، يلعبوا أن — األمان كل — لها األمان وإنما الجديدة، للدولة

والرخاء. الدعة وإيثار والفضول
وعادة واملجون، اللهو يف طويًال قديًما تاريًخا الحجازية الحوارض فاستأنفت
وأحبها واملسامرة، املنادمة بني ويمسوا يصبحوا، أن النعمة أويل عرف يف املأثور «الظرف»

الغرام. ووشايات الغزل حديث وأشيعها
والطموح؛ الجد عىل مطبوًعا كان ولو فيها، عاش من منها يسلم ال عدوى الحياة هذه
أنَّ فروق من فيها ما وغاية يشاء، ال أو يشاء متنفس كل فيه يتنفس الذي كالجو ألنها
أما السقيمة، البنية عنه تضعف حيث من الجو ذلك أنفاس عىل تقوى السليمة البنية

فيه. اختالف فال جميًعا يتنفسونه الذي الهواء
سليل الزبري بن مصعب كان ريب وال البيئة، تلك يف نشئوا الذين الرجال أشجع فمن

واملضاء. والشمم النبل شمائل يف ووريثهم الشجعان
أوهاق من وينجيه فيها، نشأ التي البيئة أهل معيشة عن يشغله ما الجد من له وكان

منجاة. هناك كانت لو غراره، عىل طبع من عليها يتمرد التي املتعة
والكوفة البرصة وتوىل أمية، بني ملك ينافس ملك صاحبي هللا عبد أخيه مع كان
بن امللك عبد ونهض بيته، وألهل له الوالء عىل زمنًا واستبقاها أمورها فضبط والعراق
ويفرق ويرضبها لها يربز فكان الجيوش، وراء الجيوش إليه فأنفذ بنفسه، لقتاله مروان
حيٍّا دام ما العراقني ووالية األمان يعرضعليه مروان بن محمد أخاه إليه أوفد ثم شملها،
دون يموت أو يغلب حتى يقاتل أن إال مصعب فأبى درهم، ألفي تبلغ املال من وصلة
أنصاره من الباقية البقية يف زال فما أمية، بني هدايا يف طمًعا أصحابه وخذله التسليم،

مات. حتى ويغامر يقاتل
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جميل عرص

الناس؟ أشجع من يسألهم: أصحابه بني بعدها جلس مروان بن امللك عبد إنَّ قيل:
عليه عرضت الزبري، بن مصعب الناس أشجع بل لهم: فقال الجواب، يف يروغون وهم
عىل املوت وآثر فأباها النساء أجمل طلحة بنت عائشة وعنده العراقني ووالية واملال األمان

التسليم.
الكتمان. يحجبها أن من أشهر ألنها يكتمها؛ أن ينفعه ال عدو شهادة وتلك

يقرن ال وأنه نبيل، وأنه شجاع أنه وأصدقاؤه الرجل ذلك أعداء يعرفه الذي فالحق
الدنيا. لذات من لذة والطموح بالجد

الغزل وأحاديث الغزل شاع كيف لنذكر اثنتني؛ حكايتني له نذكر أن حسبنا هذا ومع
عن حديث فكل ودواعيها، آدابها به وأحاطت فيها، نشأ التي البيئة يف الغزل ومواقف
نظراؤه قل الذي الرجل، هذا من الحكايتني بهاتني قوبل إذا مصدق عليه والتهالك الغزل

والطموح. الجد يف
وهما: بثينة، صاحبته يف قالهما بيتني عىل وتدور جميل، بشاعرنا تتصل إحداهما

م��ن��ظ��ور أم ج��ل��ت��ه��ا ي��وم ب��ال��ح��ج��ر س��ل��ف��ت ن��ظ��رة م��ن��ه��ا أن��س ال أن��س م��ا
م��س��ت��ور األرواق س��اق��ط م��ن إل��يَّ ج��ب��ائ��ره��ا خ��رًس��ا ان��س��الب��ت��ه��ا وال

— منظور أمَّ أنَّ فأنبئوه جلتها. كيف يعرف لو فود البيتني سمع مصعبًا إنَّ قيل:
وحملت مكرمة. إليه حملها يف فكتب … الحياة بقيد تزال ال — الشاعر إليها أشار التي
تفاحة، واسطتها بلح ومخنقة بلح قالدة «ألبستها فقالت: الجلوة تلك له ووصفت إليه،
جميل بنا ومر — الطيب أي — الخلوق من شيئًا فرقها يف وجعلت شعرها وضفرت

عنها». غاب حتى إليها ويلتفت عينه بمؤخر إليها ينظر فجعل ناقته، راكبًا
جلوت ما مثل طلحة بنت عائشة جلوت أال عليك أقسم فإني مصعب: لها فقال
بمؤخر عائشة إىل ينظر وجعل عليهما، وأقبل ناقته مصعب ركب ثم ففعلت، بثينة،

رجع. ثم عنها غاب حتى ويسري عينه،
عبد بن كثري به ونعني — جميل لتلميذ بيتني عىل فتدور األخرى الحكاية أما

وهما: — الرحمن

وأُداج��ن ح��ب��ه��ا أُخ��ف��ي ال��ي��وم إل��ى ش��ارب��ي َط��رَّ ل��دن ل��ي��ل��ى م��ن زل��ت وم��ا
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ال��ض��غ��ائ��ن ع��ل��يَّ ل��ي��ل��ى ف��ي وت��ح��م��ل ض��غ��ي��ن��ًة ل��ق��وم ل��ي��ل��ى ف��ي وأح��م��ل

املسجد يف وهو — املشهور املحدث الراوية — الشعبي أبرص مصعبًا أنَّ وخالصتها
املنزل يف حجلة إىل دخل ثم منزًال، دخل حتى به، الحق وهو وتقدمه يتبعه، أن فأمره
تجلس. أن يأمرك األمري إنَّ له: تقول خرجت قد جارية فإذا ينتظر، الشعبي ووقف
اآلخر السجف ارتفع ثم الزبري، بن مصعب عن الحجلة سجف وارتفع وسادة عىل فجلس

طلحة. بنت عائشة عن
تعرف هل مصعب: سألني ثم منهما، أجمل قط كان زوًجا أََر فلم الشعبي: قال

هذه؟
نعم! قلت:

هي؟ ومن قال:
طلحة. بنت عائشة املسلمني نساء سيدة قلت:

الشاعر: فيها يقول التي ليىل هذه ولكن ال، قال:

… ش��ارب��ي ط��رَّ ل��دن ل��ي��ل��ى م��ن زل��ت وم��ا

فقم! شئت إذا قال: ثم البيتني وأنشد
فاستدناه فيه، رسيره عىل جالس األمري فإذا املسجد، الشعبي دخل العيش كان فلما

قط؟ اإلنسان ذلك مثل رأيت هل وسأله:
وهللا. ال الشعبي: فقال

رأيت. بما لتحدث … أدخلناك؟ لم أفتدري األمري: قال
ثوبًا. وثالثني درهم آالف عرشة يعطيه أن فأمره فروة، أبي بن هللا عبد إىل التفت ثم
وبمثل درهم، آالف بعرشة به: انرصفت ما بمثل أحد انرصف فما الشعبي: قال

طلحة! بنت عائشة من وبنظرة ثيابًا، القصار كارة
شأن عىل شاهد كالهما املقدام، املكافح األمري كالم يتمم هنا املحدث العالم وكالم
آالف بعرشة تقرن جائزة الحسناء من النظرة العالم ليحسب حتى الجيل، ذلك يف الغزل
بغرامه، الناس يتحدث أن ويََودُّ العشاق، الشعراء مواقف األمري ليحكي وحتى درهم،

الشعراء. أولئك بغرام يتحدثون كما
للمنادمة أفرغ هو فيمن شئت ما فقل االشتغال، هذا بالغزل مصعب اشتغل ومتى
وأال األحاديث، هذه من لحظة يفرغوا أال خلقاء إنهم والعشاق، الحسان وأحاديث والسمر
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يستحب ما أحب عندهم وهي وغناءً، نظًما يرددونها املنشدين الشعراء إىل بحاجة يزالوا
الرتديد. فيه

يف نظًما أو غزًال بأقل حولها من البادية وليست الحجازية، الحوارض شأن ذلك
واآلداب. األساليب تباينت وإن اختالفها، عىل الحوارض من الغزل

يتبادر ما غري عىل الحارضة، من مجاًال به وأرحب للغزل أفرغ البادية أنَّ يفوتنا فال
من عرشات عن بالغزل يستعيضان والبدوية البدوي ألن األوىل؛ الخطرة من الذهن إىل

الكبرية. املدينة يف حوله وتحوم عليه تدور التي الحرضية، املالهي
يستغرقها التي الفنون أنواع فلنذكر إليه، البدو حاجة نعرف أن شئنا وإن

البادية. ألبناء نظريها يتاح وال واملرأة الرجل بني العالقات صدد يف الحرضيون
واملنازه واملراقص، املطبوعة، والقصص املتحركة، الصور ودور واألندية، فاملسارح،
التصوير من كثرية وفروع والقصائد، واألغاني، والنساء، الرجال فيها يشرتك التي
وال الحارضة، يف بأنواعه الغزل لتمثيل معارض كلها — والزينة والنقش والنحت
والدسائس األحاديث من حوله ينسج وما بالحسناء، الشاعر غزل إال البادية يف يقابلها

والوشايات.
واملرأة الرجل أحاديث من املنوعة األنواع هذه عن عوض البدوي عند وحده فالغزل
كان ما إال البوادي، يف الشواغل وقلة املدن يف الشواغل كثرة مع وهذا العامرة، املدينة يف
عنه، يشغالنهما وال الغزل إىل ويلجئانهما واملرأة الرجل بني يقربان سقي أو رعي من
وليس واإلناث، الذكور صالت فيها تنقطع ال التي األحياء بني الفطرة معيشة عن فضًال

الحارضة. قبل الغزل َمْهُد فالبادية الفطرية، الغريزة هذه يف بينها بدًعا اإلنسان
هذا تنظم ال بادية يتصور أن من غزيل شعر بغري مدينة يتصور أن للمرء وأيرس

حني. كل يف الشعر
تستدعيها وال البدو معيشة تستدعيها التي القيود ببعض تتقيد البادية أنَّ إال
وال البادية، أهل بني الحياة رضورات من رضورة «املنعة» ألن الحرضيني؛ معيشة
طامع كل فيهم طمع وإال والنظراء، األعداء بني الحوزة بمناعة االشتهار من لهم مناص
أن «البدوي» رشف فمن املرأة، هي الرجل يحميها حوزة وأول مستبيح، كل واستباحهم
املغري، سيف عنها يتقارص كما املتغزل، لسان عنها يتقارص الحمى منيعة فتاته تكون

املدينة. أهل من البادية أهل به يختلف الذي القيد هو وهذا
ناحية من وتحبس بالغرائز، تحيط التي القيود كجميع الحظ» «سيئ قيد ولكنه

أخرى. ناحية من الطبع يطلقه ما
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وما يطاق بما والنساء الرجال عىل تتواىل العادات تفرضها التي والقيود القدم فمنذ
القيود، تلك عن والتعامي اإلغضاء من كثري إىل مضطر والعرف القدم ومنذ يطاق، ال

بمفتاح. مقرونًا منها القيد يزال وال موجود، ومفتاحها موجودة فهي
وقد أخرى. ناحية من فتسمحت الفنون جاءت ناحية من العادات حجرت فإذا
الغزل، يف بيتًا يسمع ولكنه فتنتها، يخىش حسناء به مرت إذا برصه املتدين الرجل يغض

أذنيه. دونه يغلق فال عينيه، غاض وهو
واإلهمال، وللرعاية والتخفيف للتشديد عرضة القوانني كجميع البادية وقوانني

واالحتيال. وللمحاباة
باملناعة املغاالة وتضعف القتال سورة فيها فتهدأ بالقبيلة الرخاء عهد يطول فقد
وبناتها أبناؤها فيرتخص الفاقة، عهد بها يطول وقد والسطوة، الغرية من يتبعها وما
وقد منها، يتذمرون كانوا التي للسبة ويستكينون فيها، يتشددون كانوا التي األمور يف
تجاور وقد أهلها، نزوات عىل وتصرب حكمها عىل فتنزل منها أقوى قبيلة قبيلة تجاور
الجفوة عن فشيئًا شيئًا وتنزل والدماثة، الرفق يف الحرضيني سنة عىل فتجري الحارضة

جميل. عهد عىل الحجازية القبائل يف يحدث كان أولئك وكل والخشونة،
الحقوق بصيانة القائمة الدولة تكلفت أن بعد القتال عن استغنى من منها كان

املعتدين. وجزاء العدوان ومنع
من وجاوروا غناهم قل من ومنها جميل، كآل الغنى فيهم طال من منها وكان
بظرفائها، ويتشبهون الحوارض، إىل يختلفون جميًعا وكانوا بثينة، كآل منهم أقوى هم

وأهلها. البادية عىل الخشونة وينكرون
بامرأة تغنيًا بنوعيه، النسيب شعراء وظهر وباديًا، حاًرضا الغزل ميدان فاتسع
شعراء عىل يغلب كما جميًعا بالحسان تغنيًا أو البادية، شعراء عىل يغلب كما واحدة
ربيعة أبي بن عمر رأسهم عىل املدرستني شعراء من لطائفة العرص وتهيأ الحارضة،
بثينة بصاحبته يتغنى معمر بن وجميل عليها، تقبل حسناء وكل مكة بحسان يتغنى

هواها. عىل نحبه ويقيض ويعيش

من سالح ألنهم والرواة؛ للقوالني فسيًحا ميدانًا القدم منذ العربية البادية فتئت وما
واآلداب الفنون ثقافة عندها تعدل أدبية وثقافة مصالحها من ومصلحة أسلحتها

الحضارة. أمم يف والتواريخ
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والفخر الغزل يف سيما وال واملداراة، الرياء عىل يجري وجهني ذو عرف معهم ولها
الجماعات بحفظه عنيت الفطرة عىل شعر كل قوام أو البدوي الشعر قوام وهما الحمايس.

األوىل.
كان ولو شعرائها، منظومات لألعقاب تحفظ ولكنها ببناتها الغزل تحرم فهي
من خرب وال العشاق قصائد من قصيدة لنا بقيت ملا واحد وجه ذا الباب هذا يف عرفها

املوصوفات. والحسان الواصفني الشعراء قصص من قصة وال أخبارهم،
بني مساجلة وبكل حسناء يف شاعر قالها كلمة بكل عنوا قد رأيناهم كما ولكنهم
يقرصون أو الرياء يحبون ألنهم ذاك وما تنىس، ال التي التاريخ وثائق من كأنها عاشقني
أن وسعهم يف ما أقىص كراهتها من يبلغون الواقع يف فإنهم املحظورات، كراهة يف
يكبحها أن من أقوى اإلنسانية الفطرة يف الحب بواعث ألن ذلك؛ يفعلون ولكنهم يبلغوه،
عرف من هنا بد ال أو واإلغضاء، التجوز من بد فال واحد، بقضاء فيها يقيض أو العرف

وجهني. ذي
ويفخرون الشاعر يزدرون أنهم شعرائهم مع فيه الرياء الحمايسفموضع الفخر أما
كان وربما رفيع، غري مكان يف بينهم وهو شاعر، بكالم قبيلة ارتفعت فربما بكالمه،
رضبًا كان كما الشعراء، ازدراء من رضبًا الغزل فيها ينظم بمن الفتاة زواج تحريمهم
والنسيب؛ الغزل يف منهم أرصح كانوا الفخر يف أنهم إال الذمار. ومنع العرض حماية من
األعراق ويذكران ويتناجزان، يرتاجزان شاعرين لسماع عالنية القبائل اجتمعت فربما
أذن وراء من إال بينهم بتناقله وال النحو هذا عىل الغزل بإعالن تأذن ولم واألوطان،

املشيح. وعني السامع
فسارت السواء، عىل والفخر الغزل يف الحالني من الوايف حظه لجميل كان وقد
بذويه، الفخر يف أراجيزه لسماع أرساال» األعاريب و«تجمعت هواه بأحاديث الركبان
وحال شعره، عليه جنى فقد شخصه فأما متناقضني: بنصيبني الفن حلبة من وخرج
فقد شعره وأما وثراء، مكانة من قومه بني له كان ما عىل صاحبته وبني بينه غزله
أن أجله من وأوشكوا منعوه الذي الغزل سيما وال بادية، قبيلة وسع يف عناية بكل ظفر

يقتلوه.
ويستدعيه بغزله يسمح عرًفا كان فقد والقبيلة العرص عرف من يكن ومهما
لوئام بينهما صالًحا يكن لم وإن العاشقني، لتشجيع صالًحا عرًفا كان أو ويستبقيه،

الزوجني.
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الذي الشعر يجمع ولكنه الزفاف، دعوات وال الزواج عقود يجمع ال اآلداب وتاريخ
جميل. بشعر صنع وهكذا عليه؛ جنى ولو العاشق قاله

هما؟ من

طريق عىل بالحجاز تسكن التي قضاعة من عذرة بني من معمر بن هللا عبد بن جميل
الطريق. هذه من الشمايل الجانب يف تسكن وهي «جذام»، من وأمه والشام، مرص

ما عىل يختلفان ثم ربيعة، بن حن جدهما عند بثينة صاحبته ونسب نسبه ويلتقي
الحال. وصالح العشرية قوة يف النسب تقارب من بينهما

بصباح يُلقب أهله» يف وقدر وفضل مال «ذا أبوه وكان قومها، من أعز قومه فكان
كبري. حساب كلها قضاعة بطون يف له ويحسب

يف بثينة أهل وجده إن جميل دم أهدر السلطان أنَّ البطون هذه بني هيبته ومن
أبيه وإىل إليه يعذرون جعلوا بل قتله، عىل يجرتئوا ولم مرات عندهم فوجدوه دورهم،
من القول أبوه له أغلظ أن إىل العشريتني، بني بها لهم قبل ال حرب مخافة مرة بعد مرة

حني. بعد معها سريته إىل رجع ثم استطاع، ما عنها فكف إليه، الشكوى تتابع
للجوائز طلبًا باملديح واألمراء الوالة قصد عن وماله أبيه بجاه استغنى ولعله
يف بقومه الفخر إىل ذاك عن فيعدل مدحه، إىل يستدعيه بعضهم كان حتى والهبات،
العذري مكني رجز ثم معه، سافر حني امللك عبد بن الوليد وبني بينه حدث كما حرضته،

قائًال: بالوليد

ذراك��ا ع��ل��ى ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة ع��الك��ا م��ن ت��ع��ل��م ه��ل ب��ك��ر ي��ا

مفتخًرا: فقال فنزل فريجز، ينزل أن ودعاه جميل، يمدحه أن الوليد فطمع

األش��د وال��رك��ن ال��ع��ل��ي��اء ال��ذروة ف��ي م��ع��د م��ن ال��س��ن��ام ف��ي ج��م��ي��ل أن��ا
ول��ق��د م��ن��ي األع��داء ي��ب��ت��غ��ي م��ا وال��ع��دد زي��د ب��ن س��ع��د م��ن وال��ب��ي��ت
أق��د ل��م وص��ع��ٌب ش��ئ��ت م��ن أق��ود وم��رد ل��س��ان��ي ب��ال��ش��ت��م أُض��ري

هللا! حملك ال اركب له: وقال الوليد فغضب

16



جميل عرص

من يشء عىل كان أو يقاد، ال صعبًا قال كما كان أنه يظهر سريته جملة ومن
وحدَّث الطريق، يف باسمه بمناداته أحد عليه يجرتئ أن يستعظم فكان والخيالء، العناد

… باملدينة «سلع» شعب عند القوم علية من رهط يف كان أنه بعضهم
… حسنة بزة عليها راحلة يقود طوال، املنكبني، بني طويل رجل علينا طلع «إذ
يسأل: مستكربًا فالتفت … جميل! هيا جميل! هيا أزهر: بن الرحمن عبد به فصاح
جلس ثم مثلك! إال عيلَّ يجرتئ ال أنه علمت قد قال: الرحمن عبد عرف فلما هذا؟ من

موليًا». راحلته «فاقتاد يقوم أن له بدا حتى فأنشدهم
التي لوازمه من كانت — أيًضا سريته جملة من يظهر ما عىل — الحسنة والبزة
بزي البادية يف مىش إذا متنكًرا يحسب كان لقد حتى املحافل، يف سيما وال بها اشتهر
وكساني أجازني وقد مروان بن امللك عبد عند من «قدمت أصحابه: بعض وقال الرعاة،
بردي فاستخرجت بها، الجمعة فوافقت القرى وادي فنزلت جائزتي، أفضل كان برًدا
— يل صديًقا وكان — جميل فلقيني الناس. مع أصيل وقلت امللك عبد عند من الذي
فقال: رحيل يف أتاني قد هو إذا أمسيت فلما افرتقنا. ثم وتساءلنا بعض عىل بعضنا فسلم
مراجزة الشاعر جوَّاس وبني بيني فإن به، أتجمل حتى تعرينيه عليك رأيته الذي الربد
أرساًال يأتون األعاريب جعل أصبحنا فلما … إياه وكسوته كسوة، لك هو بل ال، قلت: …
ما حلتان وعليه جاء قد بجميل فإذا وأصحابي، وحرضت كثري، برش منهم اجتمع حتى

«… لجمله جالٍّ جعله قد إياه كسوته الذي بردي وإذا قط، أحد عىل مثلهما رأيت
خريًا ويلبس لجمله، جالٍّ صاحبها بها يزهى الخليفة من خلعة يتخذ الذي فالرجل
هذه ترجع وقد الكساء، وأناقة البزة بحسن معني الخيالء مفرط شك وال رجٌل منها،
أبناء من الخيالء إىل أقرب فليس بالبادية، الرئاسة بيوت يف العزيزة النشأة إىل الخيالء
جميل. رزق كما املظهر وروعة السمت جمال منهم رزقوا الذين سيما وال الرؤساء، هؤالء
الرئاسة، بيوت يف والنشأة التدليل غري مرجع لها فيه مطبوعة خليقة هذا عىل أنها إال
يحدثه معه كان أنه تيماء أهل من له صاحب ذكر فقد أوصافه، بعض من يؤخذ كما
أنكره. حتى اللون» متغري الشعر مقشعر نافًرا ووثب وجهه وتربد ثار «إذ له ويستمع
مراجع من مرجع التحقيق عىل هي صاحبها يملكها ال التي الجامحة الخليقة فهذه
لصاحبنا إمالء عىل واملظهر والنشأة الطبع توافق وقد جميل، بها اشتهر التي الخيالء تلك
يريد حيث حمقه يسترت فال ويحمق، يتحامق أن كله هذا مع عجيب فغري خيالئه، يف

يريد. ال وحيث
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القائل: وهو جميل حمق يخفى وكيف

وع��ه��وًدا م��واث��ًق��ا ع��ل��ي أخ��ذت إن��ه��ا ب��ث��ن��ة ب��ح��ب أب��وح ال ال

معناه؟! يف ذهب ما وذاهبًا قصده كان ما كائنًا رشيد رجل البيت هذا أيقول
وهو به، يبوح أال يقسم الذي الرس» «كاتم حماقة عىل بحقٍّ املثل مرضب كان إنه

باح! قد الكتمان عىل قسمه يف

أو — لهم تكتب الذين الفتيان من فتى كان أنه وأخباره أوصافه من املفهوم فجملة
الغرام. حياة — عليهم تكتب

يف إليه منظوًرا نشأته يف مدلًال املنكبني عريض القامة طويل قسيًما وسيًما فكان
يكبح وال األمور، عظائم عن به يقعد والعقل، الخلق يف ضعف عىل قومه، وعزة بزته
والخلقة النشأة رشحته وكذلك منتهاها، إىل به فتمادت الهوى، غواية به بدأت أن جماحه
من له وأوسعا الرتشيح هذا فزكيا والجوار العرص وجاء بثينة، جميل ليكون والخليقة

غريب. غري الشعر عالم يف به لنا تمثل الذي دوره يف فهو مداه،

رآها، من كل يراها كما غريه ووصفها املحب بعني جميل وصفها فقد بثينة صاحبته أما
أبي بن عمر قال كما طوالة»، «أدماء كانت أنها الصفات هذه جملة من لنا فخلص

جميل. نعي إليها حمل الذي الرجل قال كما طوًال، النساء تفرع وأنها ربيعة،
والدالل التأبي يف البدويات سنة عىل كانت أنها لنا يبدو مًعا وجميل عمر كالم ومن
تحفله ال مباذلها يف له خرجت ربيعة، أبي بن عمر لها تصدى فلما الجفاء؛ يشوبه الذي

بك!» الوجد قتلهن قد أن يزعمن الالتي نسائك من أكون ال عمر يا «وهللا له: وقالت
جميل: وقال

وب��ال��ب��خ��ل ب��ال��دالل س��ب��ت��ن��ي ول��ك��ن ه��وي��ت��ه��ا ال��ص��ف��اء ب��ذل ع��ل��ى ول��س��ت
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معرفة جميل زادنا وقد جميل، مع املشهور «لدورها» صالحة بدوية معشوقة فهي
الوصف هذا وكرر خدل»، شوى ذات الكشح طي لطيفة «إنها فقال: مالمحها بتفصيالت

فقال: مرات

ط��ه��ور ري��ق��ه��ن ال��ث��ن��اي��ا ع��ذاب خ��ص��وره��ا ه��ي��ٍف األك��ف��ال رج��ح إل��ى

فقال: أخرى مرة ثغرها ووصف

ال��ق��ب��ر م��ن ل��ق��ام��وا ال��م��وت��ى ب��ه يُ��داوى ري��ق��ه��ا أن ل��و األن��ي��اب م��ف��ل��ج��ة

فيه: يقول بيت يف وعينها جيدها فذكر الوصف وعمم

ال��ط��ف��ل ب��ال��ش��ادن ال��ن��س��وان ف��ي تُ��ش��بَّ��ه وم��ق��ل��ة ج��ي��ًدا ال��ل��ه خ��ل��ق وأح��س��ن

فيه: يقول آخر بيت ويف

أه��ي��ف ال��س��اب��ري��ة ك��ط��ي وك��ش��ٌح ج��داي��ة وج��ي��د ري��م م��ق��ل��ت��ا ل��ه��ا

كانت بثينة أنَّ منها لنا بقي األبيات هذه من حقه التقليدي» «الوصف أعطينا فإذا
معتدلة رشيقة فهي العيش، شظف يعرقها ولم الحارضة، ترف يثقلها لم بدوية، حسناء

مفتون. غري أو بها مفتونًا يراها، ملن املالمح مستحبة القوام سامقة الخلق
عليها وردها معناها إىل وفطنتها لبثينة جميل إشارات عن كثري أحاديث بعض ومن
وهو الغرام، مواقف يف الفتاة يسعف نصيب عىل الذكاء من كانت أنها لنا يبدو لساعتها،

الفتيات. جميع بني نادر غري نصيب
وخفة حماقة من تخلو ال فكانت بجميل، عالقتها يف طبقه» وافق «شن أنها إال
— خلفاء امرأة «فرأى مروان بن امللك عبد عىل دخلت إنها وقيل: يحادثها، من يالحظها
الناس فيك رأى الذي قالت: جميل؟ فيك رأى الذي ما لها: فقال مولِّيًة، — حمقاء أي

استخلفوك». حني
العمر، بداية من أصيل أساس لها كان إال الكهولة يف تظهر ال الحماقة هذه ومثل

والشباب. الغواية عهد يف وبخاصة
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املرتفات لنسائه وصفه يف ربيعة أبي بابن وصفها يف يقتدي أن يحاول جميل كان وقد
أترابها: وعن عنها فيقول املنعمات،

ال��خ��ْم��ل ذي وال��خ��ز ال��دي��ب��اج ب��أك��س��ي��ة ات��ق��ي��ن��ه��ا ال��ن��ه��ار ش��م��س ح��م��ي��ت إذا

وتلفيق، زيف كل ينكشف كما باطلها وينكشف تنكشف أن تلبث ال محاكاة ولكنها
غضب: حني جميل فيهم قال الذين « األحبِّ «بني بنات من هذه فبثينة

خ��وَّار ع��وده��م ح��ث��ال��ة أش��رار س��ف��ل��ة « «أح��بَّ إن
ال��ج��ار يُ��دع��ى ح��ي��ن ق��وم أذل

عىل يقدرون ال ألنهم قتله؛ عن عجزهم إىل مشريًا توعدوه حني فيهم قال والذين
الدية: عىل وال الحرب

ع��رف��ون��ي وق��د ه��ذا م��ن ي��ق��ول��ون ث��ن��يَّ��ة م��ن ط��ال��ًع��ا رأون��ي م��ا إذا
ق��ت��ل��ون��ي خ��ال��يً��ا ب��ي ظ��ف��روا ول��و وم��رح��بً��ا وس��ه��ال أه��ال ل��ي ي��ق��ول��ون
ف��ي��دون��ي ن��ده��ة ذو م��ال��ه��م وال دم��ي دم��اؤه��م تُ��وف��ي وال وك��ي��ف

عىل يجرتئوا لم بالواقع ألنهم وبالباطل؛ بالحق فيها يقال هجاء غضبة هي وليست
وكان بيوتهم، يف رأوه إن لهم دمه السلطان أهدر أن بعد حتى جميل من عرضهم حماية
يصنعه ما وقصارى وأخيها، أبيها إىل ويشكوها يشكوه أن زوجها يصنعه ما قصارى
ويعذرا أبيه إىل يشكواه أو فيهربا بالسيف جميل عليهم فيشد لها، يتعرضا أن هذان

األعذار. حد عىل أربيا وقد إليه،
هي تكن ولم هواه، إليها حببت كثرية مزايا من مزية جميل وسامة كانت وكأنما
لقوله محل ال إذ املزايا؛ هذه بعض كالمه من يبدو ما عىل ماله كان واألخرية. األوىل املزية

كذاك: هذا يكن لم إن

ي��م��ي��ن��ي ع��ل��يَّ ع��زت وق��د ي��م��ي��ن��ي ت��ب��ت��غ��ي ب��ث��ي��ن��ة ي��وًم��ا أرس��ل��ت ول��و
س��ل��ي��ن��ي ال��ي��م��ي��ن ب��ع��د ل��ه��ا وق��ل��ت رس��ول��ه��ا ي��ب��غ��ي ج��اء م��ا ألع��ط��ي��ت��ه��ا
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ض��ن��ي��ن ك��ل ال��م��ال ع��ن��د ي��ب��ي��ن ف��إن��م��ا ب��ث��ي��ن ي��ا م��ال��ي س��ل��ي��ن��ي

هذه إىل تلمح أن هي تبايل ال ثم جديدة بصلة فيتهمها ويعود يرحل كان ولقد
إياه. مناجاتها بعض يف الصلة

فلوال بحماه، تشعر وال تهابه وال يروقها ال املنة ضعيف أعور برجل تزوجت وقد
زواج خري الرجل بذلك زواجها كان ملا وصفهم كما الحني ذلك يف كانوا « األحبِّ «بني أنَّ

بجميل. الزواج وبني بينها حيل أن بعد ترتضيه،
أوىف تكون وقد مات، أن إىل تزوج قد جميًال أنَّ نعلم وال تزوجت أنها نعلم ونحن
لم ولكنها يديه، بني أمره ألن يتزوج؛ ال وهو غريها، إىل أمرها ألن تتزوج؛ ثم له النساء
الالتي الكثريات إحدى ولعلها الوفاء، ذلك يف وحده الزواج يقدح بحيث الوفاء من تكن

جميل: تلميذ كثري وصف فيهن يصدق

ت��ل��ي��ن ب��األك��ف غ��م��زوه��ا إذا خ��ي��زران��ة ع��ص��ا ل��ي��ل��ى إن��م��ا أال

وبثينة جميل عشق

كانت التي العالقة طبيعة عىل يدل جميل، كالم من قرأناه أو جميل، عن قرأناه ما كل
التعطيل بعض اإلرادة فيها وتتعطل واملرأة، الرجل بني تكون التي العالقة وهي بينهما،

والغرام. العشق نسميها التي العالقة هي أو التعطيل، كل أو
اإلرادة تقييد من شيئًا تستتبع كلها اإلنسانية العالقات أنَّ هنا نذكر أن الواجب ومن
رشيكه يفارق ال والرشيك اختياره، بمحض صديقه يفارق ال فالصديق َكثَُر؛ أو َقلَّ
هنا التفرقة ولكن الطريق، صاحب أو الزوج أو الزميل وكذلك فراقه، عن مندوحة وال
ينتظر أو ينفعه دواء يتعاطى فالذي وتقييد، تقييد وبني وتعطيل تعطيل بني رضورية
عليه يصعب التدخني تعود والذي تعاطيه، عن ويكف يرتكه أن عليه يصعب النفع منه
كل واضح الحالتني يف اإلرادة تقييد بني الفرق ولكن تعاطيه، عن ويكف يرتكه أن كذلك

الوضوح.
االمتناع. عىل يقدم فال املنافع، ويف العواقب يف اإلنسان يفكر األوىل الحالة ففي

ويؤمن يفكر قد هو بل سواء، فالنتيجة يفكر ال أو اإلنسان يفكر الثانية الحالة ويف
االمتناع. حاول لو أحيانًا يفلح وال يمتنع ال ثم االمتناع، بفائدة يقينًا ويمتلئ بالرضر،
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أو الرأي يفرضها التي والقيود «الهوى» يفرضها التي القيود بني الفرق هو وهذا
املصلحة.

التدخني تعود يف اإلنسان يبدأ وعندما النهاية، إىل البداية من «هوى» فالتدخني
الدواء يتناول من كذلك وليس التعبري، هذا صح إن الهوى أراد أو الهوى يف بدأ قد يكون

الطعام. ألوان من لديه املحبوب اللون حتى يتناول أو الطعام، يتناول أو
نسميه أو بالعشق نسميه الذي الهوى سيما وال كله الهوى يف أصيل اإلرادة وتعطيل
تتفق ال الذي االرتباط بهذا مقيد فهو آخر، شخص بإرادة فيه يرتبط املرء ألن بالغرام؛

األحيان. جميع يف اإلرادتان فيه
الغريزة يف تتمثل التي القاهرة باإلرادة أو كله النوع بإرادة مًعا الشخصان يتقيد ثم

الحاالت. من حالة عىل اتفقا وإن العاشقني، إرادة عىل كثريًا وتتغلب النوعية،
تفرضه ما فوق واألخالق اآلداب وتفرضه املجتمع يفرضه الذي بالعرف يتقيدان ثم

النوعية. الغريزة طريق من الطبيعة
تتاح. ال أو الهوى وفاق عىل تتاح التي الدنيا وأحوال املعيشة بظروف يتقيدان ثم
فأكرب الظاهرة، الخواص من بخاصة اإلنسانية العالقات سائر بني العشق تميز فإذا

نواحيه. جملة من العاشق إلرادة الشديد التقييد هذا به يتميز ما
ماذا يعلم فال إرادته فهم وبني بينه يحول أن إلرادته التقييد هذا به يبلغ وقد
املعسكر ينقسم كما نفسه عىل انقسم قد به فإذا عنه، ويعجز يعلمه أن عن فضال يريد
يخلو ال انتصار هو إذ االنتصار؛ يف منهما ألحد غنيمة وال متحاربني، ضدين إىل الواحد

خسار. من الحالتني يف
فهو فيه، رغبًة وال به رسوًرا ال تغيريه عن عجًزا حاله عىل البقاء إىل األمر به وينتهي
والهناءة النعمة ويتذوق ويتشهاها يلتذها العالقة، هذه عن راٍض ألنه بمعشوقه؛ يتعلق ال
ال والوساوس العادات من برضوب مقيد فراقه، عن عاجز ألنه به؛ يتعلق ولكنه فيها،

عليها. له قدرة وال فيها له حيلة
عنها يقلع ولكنه بلواها، يجهل وال السموم يتعاطى الذي املدمن مثل ذلك يف ومثله

النجاة. سبيل عن استطاع ما يبحث لها كاره وهو فيها فيميض قرار، له يقر فال
عن ويقلع بثينة يسلو أن اختياره، ملك لو عليه، يوجب سبب كل لجميل قيل وقد
أنه جوابه يكن ولم يستطيع! ال أنه األسباب هذه من سبب لكل جوابه فكان هواها،

والفراق. السلو يف للتفكري عنده موجبة يراها وال يعرفها أنه أو األسباب تلك يجهل
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بذات تتعلق أن من تأنف ال ضاللك، يف َعِمٌه أنت متى حتى بني! «يا أبوه: له قال
بخداعها فتغرك إليك تحته من تقوم ثم بمعزل، عنها وأنت وينكحها بها يخلو بعل
قولها فيكون ملكها، ملن الحرة تضمره ما لبعلها مضمرة وهي واملودة الصفاء وتريك
لذل هذا إنَّ … املبذولة حالتها عىل بعلها إىل عادْت عنها انرصفَت فإذا وغروًرا، تعليًال لك
وتأملت كففت ما إال هللا فأنشدك منك، عمًرا أضيع وال سهًما أخيب أعرف ما وضيم!
هذا ولكن فيها، أملكه ما لبذلت سبيل إليها كان ولو حق، قلته ما أنَّ تعلم فإنك أمرك؛

عوض.» النساء ويف له، قدر من به واستبد فات قد أمر
أبوه. قال كما حق أنه جميل ويعلم منكر، ينكره ال مقنع كالم وهذا

يف وأنه اإلرادة، شلل وهي واحدة علة إال لذلك فليس به يعمل ولم هذا املرء علم فإذا
استسالمه يف املريض هذا من ا رشٍّ كان ربما بل الشفاء، يملك ال الذي املريض كحال حال
العاشق ولكن يديه، يف التي بوسائله إليه ويتوسل الشفاء يريد قد املريض ألن لدائه؛
أن يستطيع بما التوسل عن حتى اإلرادة مشلول بجميل برح كما العشق، به برح الذي

الشفاء. وسائل من يحاوله
كما والقول رأيت ما الرأي «إنَّ له: فقال أبيه، لنصيحة جميل جواب كان وهكذا
يسيل أن ملك أو هواه؟ قلبه يدفع أن قدر أحًدا قبيل رأيت هل «ولكن قال: ثم قلت»
أو قلبي من ذكرها أمحو أن قدرت لو وهللا عليه؟ ُقيض ما يدفع أن استطاع أو نفسه؟
قد لحني به بليت بالء هو وإنما ذلك، إىل سبيل ال ولكن لفعلت، عيني من شخصها أزيل
ومبلغ جهدي وهذا كمًدا، مت ولو بهم واإلملام الحي هذا طروق من أمتنع وأنا يل، أتيح

عليه.» أقدر ما
يف باملناظرة نخوته ويستثري يفهمه الذي للند الند مقالة روق عمه ابن له وقال

السن: يف واملقاربة الفتوة

كثرة مع بها االستبدال وتركك املرأة لهذه استكانتك يف ضعيف لعاجز إنك
ال ذل أو عنه، أرفعك فجور بني منها وإنك منها، أجمل هو من ووجود النساء
لها تعرضت إن لقومها بنفسك مخاطرة أو التلف، إىل يؤدي كمد أو لك، أحبه
مرارة وتجرعت فيها هواك وغلبت عنها نفسك رصفت وإن إليك، إعذارهم بعد
وسلوت. ذلك ألفت كارهة أو طائعة عليها نفسك وتصرب تألفها، حتى الحزم

للحزم مخالفة إال اشتداده يف الهوى كان متى ولكن وسداد، حزم كله كالم وهذا
والسداد؟
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أبيه. من جميل سمعها التي النصيحة من أصوب وال بأحكم فتاه أب نصح فما
عمه. ابن له قاله الذي الكالم هذا من للنخوة أهيج وال بأبلغ ا ندٍّ ندٌّ استثار وما

قال كما عمه البن وقال والبكاء، العجز هو واحد بجواب وذاك هذا أجاب ولكنه
أنا وما االختيار أملك ال ولكني صوابًا، قلت ما لكان اختياري ملكت لو أخي، «يا ألبيه:

نفًعا.» لنفسه يملك ال كاألسري إال
شعره: يف قال كما أو

راق��ي��ا ال��ده��ر ل��ه��ا أل��ف��ي ال وإن��ي رق��ي��ة ل��ل��س��ح��ر أنَّ إال ال��س��ح��ر ه��ي

فقال: ينفيه أن حاول حني التأكيد أوثق ذلك وأكد

س��ح��ر وال ج��ن��ون م��ن ب��ي م��ا وأق��س��م ب��ذك��ره��ا ي��ج��ن م��س��ح��ور ي��ق��ول��ون

تاٍل ببيت البيت هذا أردف حني كله والجنون كله السحر عن كشف أن يلبث ولم
فيه: يقول

ق��ف��ر م��ع��ل��م��ة ف��ي آل ه��ب وم��ا ش��ارق ذر م��ا أن��س��اك ال وأق��س��م

باملجانني؛ الناس سماهم من أو ومسحور، مجنون هو من القسم هذا يقسم وإنما
حبهم يف فهم ملكوه، لو الخالص إرادة يكرهوا أن ويوشك يريدون، ما يملكون ال ألنهم
بالحياة: عامة األحياء افتنان يف املتنبي قول حد عىل بها مفتونون هم التي للمعشوقة

َم��الَّ ال��ض��ع��ف وإن��م��ا ح��ي��اة م��ل ف��م��ا أفٍّ ق��ال ال��ش��ي��خ وإذا

الفكاك يطلبون ألنهم يشكونه؛ وإنما منه، الفكاك يطلبون ألنهم العشق؛ يشكون ال
يستطيعون. ال حني أمله مع فيه فالبقاء وإال استطاعوه، إن أمله من

الغرامية؛ العالقة عوارض من نادر عارض أمام — وبثينة جميل قصة يف — أننا وظاهر
دون والنساء، الرجال من كثري بني مجراها يف تجري العالقة هذه أنَّ املتواتر املشاهد ألن

جميل. إليها وصل التي املوبقة اللجاجة هذه إىل تصل أن
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مبلغ وبلغ بينهما، النزاع تحكم إذا الفرد إرادة من أقوى النوعية الغرائز أنَّ شك وال
النوعية الغريزة أنَّ هي املسألة ولكن إلحداهما، الغلبة من فيه محيص ال الذي الصدام
باملتكرر ليس طارئ لعارض إال والصدام النزاع من املبلغ هذا تبلغان ال الفردية واإلرادة
يف شذوذ أو الفرد يف شذوذ عىل وقوعها يدل التي الندرة هي وهذه األحوال، جميع يف

الغرامية. عالقته لها تعرضت التي األحوال
أصيل هو بل النوعية، الغريزة إىل رددناه نحن إذا اإلنسان طبائع يف أصيل فالعشق
واقتصار األزواج بعض تالزم من ظهر كما والوحش، الطري من األحياء بعض طبائع يف

طويل. أمد إىل تبديل بغري اإلناث، بعض عىل الذكور بعض
خدمتها من يلزم وال الزب، رضبة األفراد لشقاء تخلق لم النوعية الغريزة ولكن
سيما وال األحوال، جميع يف والحرية الهناءة من حقه وتتقاضاه الفرد تمحق أنها النوع
نوع. خدمة وال فرد خدمة توجبها ال التي التضحية هذه بغري النوع مصلحة تحققت إذا
فهنالك الحياة، مدى دائم اطراد عىل اإلنسانية واإلرادة الغريزة اصطدمت فإذا
الشذوذ هو وذلك والبستها، بها أحاطت التي األحوال يف أو اإلرادة هذه يف محالة ال شذوذ

جميل. قصة يف الواضحة أمثلته من مثًال نشاهد الذي النادر
مرجعها قبل نفسه جميل إىل راجعة الشذوذ هذا علة أنَّ — لنا يبدو فيما — واألغلب

بثينة. وبمعشوقته به أحاطت التي األحوال، إىل
مقاومة عن للعجز وتعرضه إرادته من توهي كثرية أسباب عليه اصطلحت فقد

رأيه. عىل غلبته التي املحنة هذه
تميل وسيًما وكان املدللني، عامة عىل يغلب كما باملصاعب التمرس قليل مدلًال فكان
املزاج وكان طريقها، عىل والوقوف لها والتفرغ األهواء لهذه التصدي إىل وسامته به
املقاصد واستيحاء الغواية هذه يف التمادي عىل له معوانًا — الشاعرية مزاج أو — الفني
والرحلة املديح أبواب يف الشعر معالجة عن اليسار أغناه حني وبخاصة منها، الشعرية
يقسم أو يسليه أو ينسيه بما الشواغل تمأله ال الوقت فارغ وكان والرؤساء، األمراء إىل
آخر فصل يف ذكرنا كما الحزم قليل الرأي ضعيف هذا مع وكان وهواه، عمله بني وقته
جعلته التي الندرة تلك لتعليل كافية جملتها يف أسباب وهي الرسالة، هذه فصول من
والبيئة وأثره العرص إليها ويضاف العربية، اللغة آداب يف املعدودين العشق أبطال من
الخالص وسائل وبني بينه وينحي الفتنة، هذه دواعي يف يمد مما كان وكالهما وحكمها،

منها.
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من بقصة وليست فيه، وقع ثم الهوى، يف الوقوع أراد من قصة لبثينة هواه وقصة
عليه. فامتنع البداية من الخالص وحاول املصادفة أوقعته

بثينة لقي ثم الكبرية، بثينة أخت الجسري» «أم يهوى بالعشق عهده أول يف فكان
يقول: إذ وذلك إليها، أختها عن اللحظة تلك من فانرصف شتمها، واستملح فشتمته

س��ب��اب ب��ث��ي��ن ي��ا ب��غ��ي��ض ب��وادي ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودة ق��اد م��ا وأول

الغرامية عالقته يف لجاجته بها نفهم التي الخالئق من خليقة عىل ذلك دل وربما
الرجال. من الغلبة ذوي األقوياء بني ا جدٍّ يندر نحو عىل

كلف عىل كلًفا وتزيدهم والحرمان، اإلساءة تغريهم أن الضعفاء بعض خالئق فمن
واإلطماع باإلغراء املنع تمزج أن تحسن التي املرأة سيما وال النساء، من أحبوا بمن

أخرى: قصيدة من يقول هذا ويف باإلقصاء،

وب��ال��ب��خ��ل ب��ال��دالل س��ب��ت��ن��ي ول��ك��ن ه��وي��ت��ه��ا ال��ص��ف��اء ب��ذل ع��ل��ى ول��س��ت

العجز آيات من آية أبًدا وتلك هواه، يف به ولج سباه والبخل استهواه فالسباب
ريض معشوقته عليه أقبلت إن غريه، بمشيئة الثقة تلك وتعليق بالنفس الثقة وضعف
إال يزوالن ال وابتئاس حرية يف ظل عنه أعرضت وإن الرىض، هذا إىل واسرتاح نفسه عن
الثقة يستمد أو برأيه، يستغني أن عىل بقادر فليس هو وأما جديد، إقبال يزيلهما أن
دواعي أكرب من داعيًا عنه املعشوقة إعراض لكان ذلك عىل قدر ولو نفسه، قرارة من
يضريه وال بها، التعلق عن ويكف عنها، يعرض أن وسعه يف ولكان والجفاء، القطيعة

سواه. بمشيئة تتعلق ال طمأنينة ألنها النفسية؛ طمأنينته يف بنقص يشعره أو ذلك
مظاهرها من مظهر يف هي هي أو الخليقة هذه من قريبة خليقة بعضالضعفاء ويف
الرضب يلتمسون من هؤالء ومن إليه، والحنني التعذيب» «حب بها ونعني املختلفة،
كما ويوجعهم، يرضبهم من يستأجرون وقد إليه، ويسعون األحيان بعض يف واإليجاع
دائًما ذلك ويقرتن األوروبية، العواصم بعض يف الخليقة هذه أصحاب من أناس يصنع

األنحاء. من نحو عىل الجنسية بالنزعات
وأسباب مفهوم، الصورة تلك عىل فهواه الخليقة هذه أصحاب من جميل كان فإذا

مزيد. إىل تحتاج أن من أكثر عنده الهوى يف اللجاجة
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فنفرت لها، جارة مع املاء لرتد جميل؛ إبل وفيه «بغيض»، وادي عىل بثينة أقبلت
ونسب الغرام، وأول بينهما التعارف أول هذا فكان وسبته، جميل فسبها املورد، عن اإلبل

الجسري. أم بأختها ينسب كان أن بعد اليوم ذلك منذ بها
لبعض بعضهن ويبدو يتزيَّنَّ ذاك إذ والنساء عيد يوم يف خرج جميًال إنَّ وقيل:
ورأى األحب؛ بني من نساء يف الجسري أم وأختها بثينة عىل فوقف للرجال، ويبدون
عرفوا األحب بني من فتيان ومعه راح ثم بثينة، وعشق معهن فقعد عجيبًا منظًرا منهن

أبيات: من بها ينسب وقال عليه، ووجدوا حبها نظره يف

ال��م��ت��ه��ل��ل دم��ع��ك ب��وادر وج��رت ي��ع��ج��ل ل��م ول��ي��ت��ه ال��ف��راق ع��ج��ل
م��ق��ب��ل ع��ام دون ال��ت��ف��رق ب��ع��د رج��ع��ة ب��ث��ي��ن��ة إل��ى ت��س��ت��ط��ي��ع ل��ن

وال إليه خرجت إال خالء عىل يأتيها ال باهلل فحلفت بها نسب أنه بثينة علمت ثم
منه. تتوارى

يحول النسيب أنَّ يجهل ال وهو بها نسب ِلَم للمالحظة: أو للعجب آخر موضع وهنا
عليه؟! تخفى ال التي البادية ُسنَّة جرت كما الزواج، وبني بينهما

من أخرى نزوة هي أم غرامه؟! من الغاية عنه حجبت حتى الفنية النزعة أََغَلبَتُْه
غرًضا والغزل العشق حديث كان أم العاجلة؟! الغواية ومطاوعة الرأي ضعف نزوات

اتصال؟! وال زواج يف معه يفكر ال لذاته، مقصوًدا
بصاحبه يلقي أن خليق وإنه فيه؛ حزم ال مسلك إنه املسلك: هذا يف يقال ما أيرس

إليها. نفسه وساق بها ابتيل التي املحنة تلك يف
آخر رجل بها وتزوج للزواج، طلبها يتزوجا، فلم وبثينة جميل بني فعًال حيل وقد
زوجة له كانت أنه جميل قصة يف أخباره من وظهر أعور، دميم إنه وصفه: يف قيل
قال الذي العذري األسود بن نُبيه هو وذلك حياتها، طول معه تعش لم بثينة وأنَّ قبلها،

جميل: فيه

خ��دل َش��وى ذات ال��ك��ش��ح ط��ي ل��ط��ي��ف��ة ظ��ع��ي��ن��ًة نُ��ب��ي��ًه��ا ج��ه��ًال أن��ك��ح��وا ل��ق��د

بثينة بني ما الصلة تقطع أن شأنها من وليس الفتاة، بها تغتبط ال زيجة فهي
مشنوءًا الزوج كان إذا سيما وال عراها، من وتمكن توثقها أن أحرى لعلها بل وجميل،
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وتفاوت لدمامته مشنوءًا كان كما غريمه، إرهاب عن وعجزه حميته وقلة وخوره لفتوره
املختلفة، الروايات لنا وصفته فيما األسود بن نبيه كان وكذلك عرسه، وبني بينه السن
إىل يشكوها أن نبيه غضب يجاوز فلم وأهلها، بثينة بيوت وطرق بالحي جميل ألمَّ كلما

وأخيها. أبيها
يقطعاها ولم فطالت، العاشقني بني العالقة إطالة عىل جميًعا الدواعي اتفقت وكأنما
ووشاية وجفاء، ولقاء وبعد، قرب من يتخللها أن بد ال ما وتخللها املوت، قطعها حتى مًعا
صدقوا ومما ينقلوه، لم أو الرواة إلينا نقله مما معادية، وأخطار موالية وفرص وغرية،

عليه. اتفاقهم إىل بنا حاجة وال نقله يف تناقضوا ومما فيه، يصدقوا لم أو
واقعة القصة أنَّ يرينا ألنه ينفيها؛ وال جملتها يف القصة يثبت التناقض هذا فبعض
الذي املوضوع باالخرتاع وليست املصادر، شتى من ويسمعونها كثريون أناس ينقلها

أطرافه. بني واملقابلة أجزائه بني التوفيق عىل فيقدر قاصٌّ يلفقه
عىل به يحكمون فيما القراء أو النقاد تقديرات إىل يرجع التناقض هذا وبعض
تقديرهم، يف الحب عن بعيد هو الذي الخري فيستبعدون يجوز، وال فيه يجوز وما الحب،

التحقيق. قلة أو بالوضع فيه الرواة اتهام إىل ويميلون
قصة يف التشكيك دواعي من يرى حسني طه الدكتور صديقنا أنَّ مثًال ذلك من
كما عذري حبيب عن يصدر أن يمكن ال «الغدر وأنَّ مرة، بصاحبته غدر أنه جميل،

نفهمه».
قال: كما وهو الثاني اللون ومنها الشكوك ألوان الدكتور فأحىص

كان كما وال نفهمه، كما عذري حبيب عن يصدر أن يمكن ال الغدر من يشء
بابنتهم ينسب ال جميًال أنَّ الناس يف أذاعوا بثينة أهل أنَّ زعموا القدماء، يفهمه
فواعد يكذبها، أن وأراد املقالة لهذه جميل فغضب لهم، بأمة ينسب وإنما
فمانعت تضطجع أن جميل عليها عرض ثم فتحدثا، ليلة ذات والتقيا بثينة
فمىض راحلته إىل نهض ذلك من جميل استوثق فلما النوم، وأخذها قبلت ثم
مع كانت أنها يف يشكوا فلم بيتها غري يف نائمة بثينة فرأوا الناس، وأصبح
يكون أن يمكن الخرب هذا مثل أنَّ أتظن شعًرا. ذلك يف جميل وقال جميل،
يستطيع شعره، يف نجده كالذي حبٍّا بثينة يحب كان كجميل رجًال وأنَّ ا، حقٍّ

الفضيحة؟ هذه ملثل يعرضها أن
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أظهر الذي هو حبه، ملثل ينبغي ال أو ينبغي وما جميل لحب هنا الدكتور فتقدير
تكذيبها. إىل به وجنح القصة هذه يف التناقض

للتكذيب. إذن موجب وال تناقض فال التقدير، هذا غري بتقدير أخذنا إذا أما
تتجاوز ال ألنها الفضيحة؛ لتلك يعرضها أن يمنع ال جميل حب أنَّ نحن وعندنا
أرسلها ثم ومناجاتها، ولقائها بحبها فيها تغنى التي الكثرية القصائد من قصيدة معنى

املطاف. لها قدِّر حيث والحارضة، البادية تطوف الرواة أفواه يف
سبيلها يف ليجازف حتى والقالة بالنسيب يهتم شعره من يظهر ما عىل وجميل
النسيب هذا أنَّ علم وقد بها فينسب املجازفة، بهذه عالم وهو معشوقته من كله بحظه
ونصدق حبه نصدق هذا مع ونحن طالبها. من لغريه ويقسمها بها يتزوج أن يحرمه

يفقدها. وال بها ليظفر باملحبوبة النسيب لرتك ا حقٍّ محبٍّا كان لو نقول: وال نسيبه
يزول أو — يزول تقديريٌّ طه الدكتور بها استشهد التي القصة يف فالتناقض

التقدير. اختلف متى — مؤداه
أسباب من يكن ولم ترجيحه أو الخرب توكيد أسباب من فكان التقدير اختلف وربما
يقال: أن ا حقٍّ يكرثه الشاغل الشغل هذا النسيب يشغله الذي الرجل ألن ونفيه؛ استبعاده
يعلن أن عليه ويهون هواها، يف الحياة مضيع العقل مسلوب وإنه شائهة بأمة يتغزل إنه
يخىش ال أنه ذلك يف وعاللته املهينة، الوصمة هذه يحتمل أن عليه يهون وال هواه، حقيقة
يصبها ولم لها، بمالحقته ذلك قبل اشتهرت قد ألنها يهوى؛ من عىل الفضيحة من رضًرا

يضريها. ال الذي والزجر الشكاية غري ذويها، من مصاب
بإغرائه واالستخفاف نكرانه إىل سبيل ال العشق عنارص من عنرص بعُد والزهو

وتحريضه.
معشوقه، نفس يف مكانته من الغض يحتمل وال الفادحة النكبة يحتمل قد فالعاشق
وقد املحبة، أوارص أقوى هو عليها والحرص الغرية، لواعج أكرب هو املكانة هذه يف والشك
وتسقطها وتذيلها املكانة تلك من تغض تهمة بلقاء يجازف وال وراحته بمنفعته يجازف

غريه. وعند عنده
أن منه بعجيب ليس كلها بثينة سبيله يف ضيع الذي النسيب صاحب فجميل
وأهله. نسبه وكرامة نسيبه وكرامة هواه كرامة سبيل يف تضريها، ال لفضيحة يعرضها
ولكن األهواء، من هوى يف وال فيه ينبغي ال أو العذري الهوى يف ذلك ينبغي وقد

دونه؟! ما يعمل وال ينبغي ما يعمل الذي العاشق هو من
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يريد وقد يتحاماه، أن يملك وال هو به يحيق الذي الرضر يتحامى أن يريد قد إنه
ينبغي بما وال يريد، بما نحاسبه فال يدرأها، أن يملك وال نفسه عن الفضيحة يدرأ أن
وليس عليه، مغلوب هو وبما إليه، يساق بما نحاسبه وإنما الناس، وعرف عرفه يف
منه نافر وهو يأتيه وقد عمله، ساعة يرضاه ال عمًال يعمل أن مغلوب عىل بمستبعد

يأتيه. ساعة

صفة العذري للهوى رأوا ربما أنهم والنقاد القراء تقدير عن تنجم التي النقائض ومن
أخرى. صفة عىل وأخباره جميل كالم يف الهوى هذا يرون ثم الكمال،

ونزعاته، الجسد من بعيد هوى — واصفيه ألسنة عىل شاع كما — العذري فالهوى
واملناجاة، والحديث بالنظر الحياة مدى عىل قانًعا يزال ال هو ثم الحياة، بقيت ما باٍق
جثمان. لهما يتمثل ال روحني بني قائمة صلة كأنه والتقبيل املالمسة عن يتورع وقد

فقال: إليه، نسب ما بعض يف الصفة هذه عىل هواه جميل وصف وقد

خ��ب��ر ث��وب��ه��ا دون ب��م��ا ل��ي م��ا ل��ه ال��ج��ب��اه ت��س��ج��د وال��ذي ال
وال��ن��ظ��ر ال��ح��دي��ث إال ك��ان م��ا ب��ه ه��م��م��ت وال ب��ف��ي��ه��ا وال

بثينة: مع له ليلة يصف وقال

م��ن��ك��ر إل��ى ي��س��ت��خ��ف��ا ول��م ري��ب��ة ي��ق��رب��ا ل��م خ��ل��ي��الن

وقال: إيلَّ فنظر يحترض، وهو جميل عىل «دخلنا الساعدي: سهل بن عباس وقال
يرسق، ولم النفس، يقتل ولم يزن، ولم الخمر، يرشب لم رجل يف تقول ما سهل، ابن يا
الرجل؟ هذا فمن نجا، قد أظنه قلت: هللا؟ رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن يشهد وهو
يقسم: فعاد سنة. عرشين منذ ببثينة تشبب وأنت سلمت أحسبك ما قلت: … أنا قال:
أسند أن مني كان ما وأكثر لريبة، عليها يدي وضعت كنت إن محمد شفاعة نالتني ال

ساعة.» أسرتيح فؤادي إىل يدها
الجلوس إىل دعته بعيد غري كان حتى أقبل إذا كان إنه فقالوا إياها لقاءه ووصفوا
ثم مسألته، مثل هي وتسأله حالها عن ويسألها عليها يسلم «ثم … باألرض لصق فكأنه
يتحدثان يزاالن وال فينشدها، فيها قال ما وتستنشده فيأكل، الطعام جاريتها إليه تقرب
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وداٍع، أحسن صاحبه منهما كل َودََّع الصبح، قارب إذا حتى هجًرا وال فحًشا يقوالن ال
«… يغيبا حتى صاحبه إىل ويلتفت خطوة، يميش منهما وكل وانرصفا

اللقاء، هذا يلتقيان ثم يفرتقان ما يفرتقان السنني بعد السنون انقضت ذلك وعىل
لقاء. غري إىل افرتقا حتى

وقد معها، واضطجاعه عندها بمبيته ترصح جميل سرية يف أخرى أخباًرا أنَّ إال
قال: كما والعناق، بالتقبيل مرة غري قصائده رصحت

ال��ث��غ��ر م��ن ب��ال��رض��اب ع��ل��ي��ن��ا ت��ج��ود وت��ارة ب��ال��ح��دي��ث ع��ل��ي��ن��ا ت��ج��ود

قال: وكما

وال��م��راف��ق أرادن��ه��ا ب��ه ت��ق��ل ن��ش��ره��ا خ��ال��ط ال��م��س��ك ف��ت��ي��ت ك��أن
ت��ع��ان��ق م��ن ح��ض��ن��ه��ا م��ن ب��ه وي��غ��دو ف��راش��ه��ا م��ن ب��ه ق��ام��ت إذا ت��ق��وم

قليل. غري شعره يف ذلك وأشباه
يقول: حيث جلدها» غري جلًدا «يمس لم أنه شعره بعض يف لها حلف وربما

ف��ع��م��ي��ُت ك��اذبً��ا ف��ي��ه��ا ك��ن��ت ف��إن ص��ادًق��ا ب��ث��ي��ن��ة ي��ا ي��م��ي��نً��ا ح��ل��ف��ت
ش��ري��ُت ال��ش��ع��ار دون وب��اش��رن��ي ��ن��ي م��سَّ ج��ل��دك غ��ي��ر ج��ل��د ك��ان إذا

فيها الشك يكتم يكن لم أيًضا وهو بغريها، باالتصال وتتهمه به تتصل كانت فهي
منه: يقول رصيح كالم ذلك يف وله عليها، الريبة وإلقاء

ي��روق��ه��ا م��ن أت��راب��ه��ا م��ن م��ر إذا ب��ل��ح��ظ��ه��ا ت��رن��و ال��س��ت��ر وراء ت��ظ��ل

ويقول:

م��ري��ب! ب��ث��ي��ن ي��ا ك��الن��ا ف��ق��ل��ت أرب��ت��ن��ي ج��م��ي��ل ي��ا ق��ال��ت ب��ث��ي��ن��ة
ي��غ��ي��ب ح��ي��ن األس��رار ي��ح��ف��ظ وال أم��ان��ة ي��ؤدي ال م��ن وأري��ب��ن��ا
ف��ق��ري��ب ح��اج��ة ذي ع��ل��ى وأم��ا ح��اج��ة ي��ط��ل��ب ل��ي��س م��ن ع��ل��ى ب��ع��ي��د
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لها: مبكتًا يقول أو

م��ت��ي��ن غ��ي��ر ُم��دَّ إن ح��ب��ل��ه وم��ن ع��ن��ده ال��وع��د ي��ن��ف��ع ال م��ن ال��ل��ه ل��ح��ا
ي��م��ي��ن ب��ك��ل ف ح��الَّ ال��ع��ه��د ع��ل��ى ب��دائ��م ل��ي��س وج��ه��ي��ن ذو ه��و وم��ن
ص��ل��ي��ن��ي ب��ث��ي��ن ي��ا ص��رم ب��ع��د ل��ه��ا ب��ق��ائ��ل ع��ل��يَّ ع��زت وإن ول��س��ت

نفسه: مبكتًا يقول أو

ردي��ُف ع��ل��يَّ أو ل��وص��ل ردي��ًف��ا أرى أن ال��ن��اس م��ن ألس��ت��ح��ي��ي وإن��ي
ض��ع��ي��ف وه��و م��ن��ك ب��وص��ل وأرض��ى م��ودة ب��ع��د م��ن��ك رن��ًق��ا وأش��رب
ل��ع��ي��وف وراده ك��ث��رت إذا ل��ل��ق��ذى ال��م��خ��ال��ط ل��ل��م��اء وإن��ي

فقال: الهاليل حجبة به استبدلت بثينة أنَّ يوًما وبلغه

ف��ص��ل��ي��ن��ي ص��ارم��ت��ه وإن ح��ب��ال��ي ف��اص��رم��ي ح��ج��ب��ة واص��ل��ت إن ب��ث��ن ف��ي��ا
وذري��ن��ي م��ث��ل��ه ع��ب��ًدا ال��ع��ب��د م��ع واج��ع��ل��ي ال��ع��ب��د أس��وة ت��ج��ع��ل��ي��ن��ي وال

هذا بحجبة بعده بثينة فاتصلت مرة الشام إىل سافر أنه سريته يف جاء كما وحدث
أو فقالت عليه، وتغريها إياه برتكها تصارحه أن جميل عاد حني حجبة منها طلب ثم

لسانها: عىل قيل

ُح��ل��ت ب��ع��دك ال��ق��ل��ب ش��ع��اب وأنَّ ب��ع��دك��م غ��ي��ر ال��م��اء أنَّ ت��ر أل��م

تريد: ما علم وقد فأجابها

وع��ل��ت ق��ل��وص��ي م��ن��ه��ا ن��ه��ل��ت وق��د ك��ث��ي��رة ف��ال��ش��ع��اب ُح��ل��ت ت��ُك ف��إن

إىل يتحدث وذهب جميل به فاسرتاب إليها، يتحدث عمها بني من فتى لبثينة وكان
فأقبل األمر، غلبه حتى شأنه» لصاحبه يبدي أن يكره منهما واحد كل «وجعل غريها،
منهما كل وجعل له، تربز ولم إليه هي وأقبلت معها، فيه يجتمع كان الذي البيت عىل

يقول: فأنشأ صاحبه، يطالع
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ه��ي��ا ك��م��ا إل��ي��ك ح��اج��ات ال��ن��ف��س وف��ي ع��ن��وة ال��م��وت ي��غ��ت��ال��ن��ي أن خ��ف��ت ل��ق��د
ب��ي��ا م��ا أب��ث��ك أن ي��وًم��ا ل��ق��ي��ت��ك ك��ل��م��ا ال��ح��ف��ي��ظ��ة ل��ت��ث��ن��ي��ن��ي وإن��ي
ص��ادي��ا ري��ق��ك أُس��ق ل��م إذا أظ��ل أن��ن��ي ال��ري��ق ع��ذب��ة ي��ا ت��ع��ل��م��ي أل��م

اصطلحا، ثم بأهله! الصدق أحسن ما معها: كانت لها ملوالة وقالت بثينة له فرقت
قوله: ينشدها أن بثينة فسألته

ي��روق��ه��ا م��ن أت��راب��ه��ا م��ن م��ر إذا ب��ل��ح��ظ��ه��ا ت��رن��و ال��س��ت��ر وراء ت��ظ��ل

غريك؟ يروقني أن ترى ومن جميل! يا كال وقالت: فبكت إياها، فأنشدها
بني الهوى أنَّ وهي ظاهرة نتيجة إىل بنا تفيض املتفرقة األخبار من جملة فتلك
والريبة الشك من كذلك خلًوا يكن ولم الجسد، نزعات من خلًوا يكن لم وبثينة جميل
تناقض هو نعم! تناقض؟ إنه أنقول: ذلك؟ يف نقول فماذا الجانبني، من الخيانة وتهمة
هو وليس وتعبرياتها، حاالتها يف أو نفسها العاطفة طبيعة يف تناقض ولكنه فيه، شك ال
العواطف وكذلك والتعبريات، الحاالت متناقضة تحصل ألنها حصولها؛ بمانع ذلك مع

األوقات. جميع يف املنطقية الدقة تلتزم ال جميًعا
جميل يكون أن وجائز شعره، بعض يف براءته أعلن قد جميل يكون أن ا جدٍّ فجائز
وأن ونوى، اعتقد فيما عذريٍّا يكون أن ا جدٍّ وجائز اآلخر، بعضه يف الحقيقة كشف قد

الهوى. به طغى فيما الجسدية النزعات تخالطه
إليه. التفتنا حيثما نراه نزال وال يوم كل يحصل الذي وهو ا جدٍّ جائز كله ذلك

كل ويحصل وده، غري عىل الريبة يف ويقع الرباءة اإلنسان ينوي أن يوم كل يحصل
ملا مؤيًدا بل حصل، ملا نافيًا ذلك يكون وال حينه، يف ذاك وعن هذا عن يعرب أن يوم
مشيئته، يملك ال إنسان القصة صاحب أنَّ علمنا إذا سيما وال يوم، كل حصوله تعودنا
ما يومه يف ويستنكر آخر، يف يأباه ما حينًا َفيََودُّ محاوالته، يف يضطرب محاوًال يزال وال

غده. يف فينكره يعود ولعله أمسه، يف ارتضاه كان
بالرباءة هواها تصف القبائل من قبيلة أنَّ فهمنا إذا التصديق يف نفرط نحن وإنما
لكل مبطًال القبيلة، أفراد من فرد لكل عاصًما الوصف هذا فيكون الزغل يطرقها ال التي

الصفة. تلك يخالف خرب
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أنه ذلك معنى فيكون األمانة ينوي الرجل أنَّ فهمنا إذا التصديق يف كذلك ونفرط
ألننا الفهم؛ هذا يف متناقضون ونحن املخالفة، إىل مضطرٍّا أو مختاًرا األمانة يخالف لم

طريقه. يف يستقيم وال يناقضه ما يوم كل نلمس
باملناقضة أعمالهما من عمل عىل نحكم ال الناس، كسائر إنسانان وبثينة فجميل

الناس. أخبار من تواتر ما وكذَّب البرشية الطبيعة ناقض إذا إال وننفيه
ويَقبل عشقه يف أحدهما يلج عاشقني كانا أنهما أخبارهما من لنا يبدو ما وكل

اللجاجة. هذه منه اآلخر
وتؤثره تألفه ألنها املتابعة؛ هذه منه تقبل بثينة وكانت بثينة يتابع جميل فكان

أترابها. بني ونسيبه بهيامه وتستعز زوجها عىل
تعتمد كانت أنها يجوز بل غريها، عرف أنه يجوز كما غريه عرفت أنها ويجوز
بينهما الهوى فكان يهواها، الذي الرجل عىل املرأة تعتمد كما حاجاتها، بعض يف عليه
حالة كل يف إنسانني وكانا الفضاء، أجواز يف السابح بالهوى يكن ولم األرض، طباق عىل
ال ذلك وعند البيئة، تلك ويف الزمن ذلك يف بدويني إنسانني كل يكون كما حاالتهما، من
عالقات يف يجري ما يخالف أو العقل يستبعده أو الواقع يناقض ما أخبارهما يف نرى

الغرام.
باملنعة تعتز قبيلة لكل وأمنية لهما أمنية كان أنه فقصاراه العذري الهوى أما
عرف كل أبًدا يخالف الذي الواقع فهو يخالفه بما الواقع جرى إن بناتها، يف والصيانة
— االجتماعية األماني دأب من أو — األعىل املثل دأب من زال فما تحقيقه، إىل نصبو
عىل يدل بل ذلك ينفيها فال ويخالفونها، يريدونها الناس يزال وال وتخالف تراد أنها

وجودها.
فهي وجريانها؛ عذرة بني قبيلة يف العرف هذا توكيد عىل شتى أسباب اتفقت وقد
ففيها شماله، من جاوره وما الحجاز بني الطرق حراسة أحيانًا إليها توكل بادية قبيلة
وفيها ومحارمها، بناتها يف بالشبهة تعرتف وال والصيانة باملنعة تعتز أن البداوة طبيعة
حماها ديس وإال فيها، تمس أن وتأبى إليها تحتاج التي السمعة هذه عىل الحفاظ رغبة

عليها. يعتمد من وتخطاها حراستها وبطلت
وتفرض إثم من ينكر ما وتنكر اإلسالم وتعرف الحجاز تجاور قبيلة هذا مع وهي
إباحة وليست زوجها، بغري املرأة تتصل أن عندها بمباح فليس حدود، من يفرض ما

االجتماعية. حياتها يف منها وتربأ تنكرها أن بمانعتها فعًال ذلك
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مصلحة والنساء الرجال بني العالقات يف االستعصام أو العشق يف املنعة أنَّ ونحسب
الحديث، العرص يف نسميها أن نستطيع كما «فزيولوجية» مصلحة بل نوعية، طبيعية
يوجبها وال وحده الدين يوجبها دينية مصلحة أو القبيلة يف اجتماعية بمصلحة وليست

أتباعه. عىل غريه يشء
مًعا؛ العاشقني يف النوعية الفضائل تكشف التي اآلداب هي العشق آداب كانت فإذا
للشهوات االستسالم ألن رضوراتها؛ من رضورة بالعفة والتجمل فيها الزم فاالستعصام

واإليثار. للحب استحقاقه عىل يدل وال للبقاء صاحبه يرشح ال ضعف
وحدها كانت التي هي القديمة العقائد إنَّ املتعجلني: الثراثرة بعض اليوم قال وإذا
تحرروا متى اإلباحة يحمدوا أن خلقاء وأنهم والفتيات، الفتيان عىل االستعصام توجب

يقولون. ما يفقهون ال املتعجلون الثراثرة فهؤالء القديمة، العقائد ربقة من
غري أو الكتابية األديان من بدين يؤمنا لم ولو يستعصما أن يجب والفتاة الفتى إنَّ
النوع فضائل من وليس فيهما، النوع فضائل يعرضان العشق دور يف ألنهما الكتابية؛
منهما الواحد يصبي ما كل هي الشهوة تكون وأن غواية، ألول الفتاة أو الفتى ينساق أن

زميله. من
إىل التدفع وينكران العاشقني، بني العصمة إىل يدعوان مًعا والدين فالطبيعة
تهمها التي البدوية القبيلة يف ذلك يتأكد أن وخليق ممانعة، وال مساك غري يف الشهوات
إال التوكيد ذلك فيها يضعف فال الطبيعة، سنة عىل وتجري الدين كعبة وتجاور املنعة
أنه ويزعم العرف، عنه يتغاىض انحراف عىل أو املحظور، ويبيح الحوزة يوهي لعارض

يراه. وال يقره ال
السنن توجبه ما ينقض ال فمعقول العذريني بني العرف عصمة من اشتد فما
كذلك فمعقول له وفاًقا أو العرف لذلك خالًفا وبثينة جميل سرية يف جاء وما الطبيعية،
الحياة يف أسباب له ويشء يمتنع، وال يقع يشء العرف مخالفة ألن ووفاقه؛ خالفه يف

االجتماعية. الحياة يف العرف أوجبت التي كاألسباب الفردية
جميًال أنَّ منهما لنا فخلص األسباب، وتلك األسباب هذه إىل اإلشارة أجملنا وقد
ما وال يكون ما يناقض ال عنهما وُروي بينهما جرى ما وأنَّ طبيعيان، عاشقان وبثينة

الزمان. ذلك ويف البيئة تلك يف ُوجدا حيث ُوصفا، ما غري عىل يوجدا ولن كان،
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الغزل أحسن

الغزل أحسن أنَّ قريب: عهد إىل العربي الشعر يف الغزل نقاد بني الشائع العرف كان
جعل فمن عليه، املحاسن إسباغ يف الغاية عىل وأربى املحبوب، وصف فيه حسن ما هو
وصفه، ممن أغزل فهو عيب، به يلحق وال نقص، يمسه ال الجمال يف عصمة محبوبه
محبوبه إنَّ قال: ومن وُخلقه، خلقه نواحي بعض يف معيب أنه إياه وصفه من فظهر
مبلغ تبلغ التي الليل، كواكب من كوكب أو كالبدر إنه فيه: قال ممن أغزل كالشمس

والجمال. اإلرشاق يف والشمس البدر
االستحسان بني خلط كثرية: أمور بني ذريع خلط اليسري النظر من يرى كما وهذا
من يلزم وال العاشق، وغري العاشق من يأتي قد االستحسان ألن مختلفان؛ وهما والعشق
عيوبها عرف فربما رآها، امرأة كل من أجمل نظره يف أنها النساء من امرأة الرجل عشق
عينيه. يف املفضلة املحاسن صاحبة يحبب ولم بعيوبها فأحبها غريها، محاسن وعرف

يميز أنه األوىل العشق رشوط فمن الصفات، وهوى الشخصية هوى بني وخلط
«الشخصيات» يحل فهو يراها، التي الشخصيات جميع بني واحدة شخصية للعاشق
اتصف من كل بحسنها تعم التي الصفات من وأرفع أعىل محل يف الجنس أفراد من لفرد
تقارب منها الجمال، استحسان عىل تقترص ال كثرية أسباب إىل التمييز هذا ويرجع بها،
ثم وااللتفات للتعلق مهيأة أحوال يف العاشقني بني تجمع التي املصادفة ومنها العواطف،
ومنها املعشوق، مزايا من يتممه وما العاشق يف النقص إحساس ومنها والهيام، لأللفة

جمال. فتنة له تكن لم وإن العاشق، قلب يف مكانته إعزاز عىل املعشوق قدرة
… العاشق وخصائص املعشوق خصائص بني خلط هو ثم

الصفات يف املعشوق تفوق من يلزم وال عليه، ويدل املعشوق يخص يشء فالجمال
املحبني. لكالم مثًال كالمه يكون وأن املحبة، الصفات يف العاشق يتفوق أن املحبوبة

يكون وقد املحبوب، عىل الثناء أحسن هو ليس الغزل أحسن أنَّ إذن املحقق فمن
وإقذاع. هجو وفيه — جيًدا غراميٍّا شعًرا أو — جيًدا غزًال

يالزم ال فالعاشق باختيار، وليس اضطرار العشق أنَّ هنا نذكر أن ينبغي ثم
منه رأى فإذا إليه، أساء ولو فراقه يستطيع ال ألنه بل مالزمته؛ يختار ألنه معشوقه؛
واالختيار؛ االستحسان مع البقاء من العشق قوة عىل أدل فذلك عشقه، عىل وبقي السيئات
فضل يكون وقد لديه، مستحسن ألنه اليشء؛ عىل يبقى ملن عشق قوة وال فضل ال إذ
فيكون وذاك، هذا مع حبها ثم عليها والسخط السيئات عرفانه يف عشقه وقوة العاشق

يريد. ما عىل يغلبه الذي العشق ألنه ثنائه؛ من عشقه عىل أدل أحيانًا هجاؤه
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الغزل تجهل الغزل يف اإلجادة مقياس واالستحسان الثناء تجعل التي فاملدرسة
األمور. تلك جميع بني وتخلط الجيد،

واملتغزلني. للغزل مقياًسا فيها واملبالغة «الرقة» تجعل أخرى مدرسة وهناك
موطئًا — إال ليس — خده يجعل ممن أغزل محبوبه لقدم موطئًا قلبه يجعل فالذي

لقدمه.
بالنهار. دمعه ويكفكف الليل يبكي ممن أغزل والنهار الليل يبكي والذي

كالمه يف املرأة يشبه والذي ويتربم، يثور الذي من أغزل ويترضع يتذلل والذي
النساء! لعشق الرجال أصلح مذهبهم عىل هو معها

من زمن يف الرشقيون به ابتيل الذي واالضمحالل، الضعف سخف من الرأي وهذا
األزمان.

العاشقني للذة يخلق لم وهو اإلنسانية، البنية بها تختلج غريزة أقوى فالعشق
واستدامة النوع لبقاء خلق ولكنه ورقة، ونعمة لينًا فيه ما كل يكون حتى ونعيمهما
الجماح فيه غلب وربما األحيان، بعض يف له ضحية مًعا العاشقان ذهب فربما الحياة،
وظهر الرقة، عىل القسوة وجارت الرىض، جانب عىل الغضب جانب فطغى والسورة
مغلول مسوق كليهما ألن األوداء؛ بمالطفة منه األعداء برصاع أشبه مظهر يف املحبان

النجاء. يف الحيلة ضعيف
األحياء. طبيعة من الغزل مبعث نعرف حني الغزل أحسن نعرف وإنما

األحياء؛ جميع ويف اإلنسان يف الذكور خواص من خاصة — يشء كل قبل — فالغزل
من األنثى تصنعه ما وكل اإلناث، طلب يف وتتعارك الغزل تبتدئ التي هي الذكور ألن

إليه. وتستجيب وتلبيه له تتعرض أن الغزل يف طبيعي دور
فيه وتشتد ويخشوشن، صوته يغلظ أن ذلك فآية التغزل سن الذكر بلغ ومتى

والطراد. السطوة دوافع
الصفات هي موقعه يف والوقوع إليه لإلصغاء صالًحا الغزل تجعل التي فالصفات
وال رضاعة وال تأنث فيها ليس صفات وهي إليه، تستبق ملا صالحة الرجولة تجعل التي

خفوت.
رأي عىل وعقبنا «الفصول» كتابنا مقاالت من مقال يف البحث لهذا عرضنا وقد
إىل الوصول عليه فعرس والرخامة، الرقة ناحية من الطرب «علة تلمس إنه فقلنا: دارون
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واألوزان األلحان بعض بال ما سائل: سأل لو اإلنسان): (أصل كتابه يف وقال مصدرها،
بجواب إال ذلك عن نجيب أن وسعنا يف كان ملا الحيوان؟! من وأنواع اإلنسان إليه يرتاح

واملشمومات». املذوقات بعض إىل ارتياحها سبب عن السؤال
الجواب وجدنا الصوت بقوة التأثر جهة من أوًال الطرب علة تلمسنا «إذا إننا قلنا: ثم
ارتجاًفا األصوات أعمق يؤثر ملاذا سألنا: من يجيب أن وأمكننا قريبًا، سهًال السؤال ذلك عن
والعاطفة الشديدة، العاطفة ترجمان ألنه له: فنقول وتجويًدا؟ تنوًعا وأكثرها وتمييًدا
وينعقد الكالم، الناس يتعلم حتى كذلك الغناء يزال وال العاطفة، تبعث أن شأنها من
الرجال أجهر ويكون عارًما تدفًقا املحتدمة النفس من الغزل فيتدفق ألفاًظا، الصوت

«… سلطانًا طبعها عىل وأغلبهم كالًما نفسها إىل وأبلغهم املرأة لرغبة أهيجهم رغبة
والسالسة، الرفق عن بعيد األوىل طبيعته يف العشق أنَّ إىل ذلك من واستطردنا
وعاد خمد أصابه فإن وقوده، إىل شوًقا ويلتهب بناره، دخانه يلتف الذع شواظ هو وإنما
كان وقوًدا يصب لم وإن طبعه، سورة من بالراحة ويغتبط نفسه بهناءة يرتنم الشاعر

املجنون: قول يف رقة وأي تطاق، ال نقمة

ق��ب��ض��ا ب��ه��ا ي��ش��د ل��ي��ل��ى ذُك��رت إذا ط��ائ��ر م��خ��ال��ب ف��ي ف��ؤادي ك��أن
ع��رض��ا وال ط��وًال ت��زداد ف��م��ا ع��ل��يَّ خ��ات��م ح��ل��ق��ة األرض ف��ج��اج ك��أن

شعر أي هذا ومع الوصف، لهذا ليحرج صدره وإنَّ لينقبض، السامع قلب «إنَّ
املجنون؟» من وأعشق أطبع شاعر وأي الشعر هذا من أبرع

صاحبها يود التي بالعاطفة حلقاته وتتأزم أواره يشب حني الصادق العشق وليس
تنقيض لو بها املبتىل يود مطبقة غمة هو وإنما كال، مناجاتها، إىل ويسرتيح دوامها
وهو الغالب هو ألنه فيه؛ بالغلبة يهنأ وال ثائرته، تهدأ ال عراك نفسه يف ويقوم لساعتها،
نزاع النزاع: هذا كرب من ويغوث ذرًعا فيضيق نفسه، من نفسه ينزع وكأنما املغلوب،

املجنون: فيها يقول التي الحرية

ص��اب��ر أن��ا وال ي��س��ل��ي��ن��ي ال��ب��ع��د وال راح��ة م��ن��ك ل��ي ال��ق��رب ف��ي م��ا ف��وال��ل��ه
أخ��اط��ر خ��ط��ار أو م��رام وأي ح��ي��ل��ة ب��أي��ة أدري م��ا ووال��ل��ه

لك كانت إن اآللهة، أيتها قائًال: اآللهة يدعو الروماني الشاعر كاتيولس «وكان
ملا ورثيت عذابي، إىل نظرت ما إال عليك براءتي فبحق املشفية، الصديعة بالقلوب رحمة
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رعدتها ترسبت التي اللوعة وهذه الالحق، والبالء املاحق، الوباء هذا عني ومسحت بي،
قلبي.» عن الهناءة فنفت عروقي يف

فيها: يقول التي عروة رعدة وهي

دب��ي��ب وال��ع��ظ��ام ج��ل��دي ب��ي��ن ل��ه��ا رع��دة ل��ذك��راك ل��ت��ع��رون��ي وإن��ي

بقوله: يصفها التي املجنون ووهلة

ص��دري ف��ي ك��ان ط��ائ��ًرا ب��ل��ي��ل��ى أط��ار ف��ك��أن��م��ا غ��ي��ره��ا ل��ي��ل��ى ب��اس��م دع��ا

ذلك كره إىل الحب به وذهب عليها، حنق وإال ذاك نزاعه يف نفسه طاوعته فإن
بينه وفرق الرش، هذا عليه وجلب الطمأنينة، نعمة حرمه الذي عليه، املسلط املخلوق
يشفيه أن منه اليأس لعل املوت لحبيبه تمنى وربما آٍن، يف ويكره فيحب نفسه، وبني

العذري: جنادة قال كما

ف��ي��ن��ع��اه��ا ن��اٍع ب��ل��دت��ه��ا ن��ح��و م��ن ي��الق��ي��ن��ي أن أت��م��ن��ى ح��ب��ه��ا م��ن
ت��س��اله��ا ث��م ي��أًس��ا ال��ن��ف��س وت��ض��م��ر ل��ه ل��ق��اء ال ف��راق أق��ول ك��ي��م��ا
أب��ق��اه��ا ال��م��وت ل��ي��ت ل��ل��م��وت ب��ؤس ي��ا أال وق��ل��ت ل��راع��تْ��ن��ي ت��م��وت ول��و

ولكني يدري! من ذلك؟ كيف تسألني وأحب، ألكره إني يقول: كاتيولس «وكان
برحائه.» وشدة األمر هذا بحقيقة أحس

املجنون: يقول كان وكذلك

ل��ي��ا زن��ت��ه��ا ك��م��ا ب��ع��ي��ن��ي��ه��ا ف��زن��ي ال��م��ن��ى ه��ي ل��ي��ل��ى ص��ي��رت إذ رب ف��ي��ا
ال��دواه��ي��ا ل��ق��ي��ت ق��د ب��ل��ي��ل��ى ف��إن��ي وأه��ل��ه��ا إل��ي ف��ب��غ��ض��ه��ا وإال

عليها اتفق حقيقة ولكنها والدماثة، الرقة من يشء بالداهية الحب نعت يف «وليس
ولكنهما زمن، وحدة أو قوم، مرشب أو لغة، ذوق من جامعة بينهما ليس شاعران
عالجه ما العشق من عالج شاعر كل عليها اتفق بل صادقة، إنسانية عاطفة عىل اجتمعا

الشاعران.» هذان
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األمر وكأن وسلوته، شغفه يف مختار كأنه له فيبدو نفسه إىل العاشق يثوب وأحيانًا
وإن قلبه مع مىض شاء وإن صدف، شاء وإن الحب يف سدر شاء فإن غريه، يعني ال
مشيئته، ووراء يده فوق األمر وأن حيلته، وقلة عجزه يستيقن أن ينشب فال وقف، شاء

يقول: إذ جميل؛ يصفه الذي وهذا

أس��ي��ر ال��ي��دي��ن م��غ��ل��ول ق��ي��د ك��م��ا ق��ادن��ي ك��ي��ف ال��ه��وى ال��ل��ه ق��ات��ل أال

وأنَّ مشيئته، عىل تقهره اإلنسان قوة فوق قوة أنَّ الناس إىل أو إليه يخيل «وهنا
إىل خيل كما حريته، وبني بينه يحول الجن طوائف من طائًفا أو السحر رقى من رقية
لتعلمن عيني يف طالسمك جملتك لنئ … الساحرة أيتها قال: حني الروماني الشاعر ذلك
هذا عد وإنَّ لك، محتقًرا إال بعُد ولست ألهواك وإني اإلجالل، من أجًال أطول الوجد أنَّ

الخبال.» من رضبًا
املجنون: يقول وكما

راق��ي��ا ال��ده��ر ل��ه��ا أل��ق��ى ال وإن��ي رق��ي��ة ل��ل��س��ح��ر أنَّ إال ال��س��ح��ر ه��ي

جميل: يقول كما أو

س��ح��ر وال ج��ن��ون م��ن ب��ي م��ا ف��أق��س��م ب��ذك��ره��ا ي��ج��ن م��س��ح��ور ي��ق��ول��ون

من مزيج أنه من أصدق وصف للعشق فهل وإال به، ما إال والسحر الجنون وما
فإن األهواء، مع ويطري بالحذر ويهزأ العقل يعتقل جنون إال هو هل وسحر؟ جنون
ال ولكنه يوبقه ما العاشق يعرف أال لطيته؟ ومىض عاتقه عن أزاحها النهى عليه ثقلت

يذوقه؟ أن يأبى وهو يشفيه ما ويبرص عنه؟ يحيد
النفس عن اإلعراب يف أمانتهم الغزليني الشعراء من وإخوانه جميل محاسن ومن …

قوله: إىل انظر بالعاطفة. والبث

وي��غ��ت��ب��ط��ان ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ل��ذَّان وغ��ي��ره��ا غ��ي��ري م��ع��ش��وق��ي��ن ك��ل أرى
م��رت��ه��ن��ان ل��ألع��داء أس��ي��ران ك��أن��ن��ا ال��ب��الد ف��ي وت��م��ش��ي وأم��ش��ي
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هي، أين يرى وال العشق بلذة يسمع عاشق كل يظن وهكذا جميل، ظن «فهكذا
يخلو ال العشق أنَّ والحقيقة سعداء، كلهم العشاق وأنَّ وحده الشقي هو أنه فيحسب
«… واملجان البطَّالون به يتشاغل الذي باللهو أشبه لكان منه خال ولو أبًدا، الشقاء من

يشرتط ال يشء الحسن الغزل أنَّ الحقائق وهذه املشاهدات هذه من يُستخلص ما وأول
الرتقق فيه يشرتط ال يشء كذلك وأنه إطرائها، يف واملبالغة املحبوب شمائل استحسان فيه
يف هللا خلقه كما الحب، عن الصادق التعبري هو وإنما الخطاب، ورضاعة والشكوى
الغرائز يتناول ألنه نفسه؛ اإلنسان حياة من أعظم يشء املثابة بهذه وهو األحياء، نفوس
الحاالت، من حالة يف األفراد من فرد عىل يقترص وال كلها، الكونية والطبائع كلها النوعية
املفاجآت من برضوب ويعج للنقائض ويتسع العقول فيه تتيه الذي اللجي كالبحر فهو

انتهاء. لها ليس
وتفتح إليها تنضوي أخرى شخصية عىل شخصية استيالء ألنه حيوي؛ ظفر هو

وانتشاء. وفرح غبطة إذن فهو مصاريعها، عىل بالدنيا الشعور أبواب لها
إذن فهو وأمانيه، ولذاته الفرد منافع فيه تهمل نوعي مطلب ألنه تضحية؛ وهو

وبالء. وشدة يأس
فيما لذته فرتيه حبائلها، يف لتوقعه أحيانًا الفرد عىل تحتال الطبيعة ألن لذة؛ وهو

وترنيم. وطرب نعيم إذن فهو أغراضها، من إليه تقوده
آخر، مخلوق عنه ينوب ال واحد بمخلوق كلها الدنيا مرسات يربط ألنه حرسة؛ وهو

حني. كل يف والقلق بالضياع مهددة نعمة إذن فهو
ورحمة، وقسوة وذل، وعزة وإكراه، واختيار وتسليم، وظفر ووئام عراك وهو

ولني. وخشونة
مصقول، مهذب الحضارة تعهدته وكما عنيف، جارف الغرائز يف خلق كما وهو
ينقاد ال النقيض، إىل النقيض من املفاجئة للوثبة قابًال والصقل الغريزة بني يزال وال

عنان. بغري منطلق فكأنه مرات، أو مرة جذبه إال مرة للعنان
أن الحمق أسخف حمٌق الفردية والحياة النوعية الحياة من الزاخر الفيلم هذا مثل
يتبدل، ال لون أو واحدة هيئة أو واحد قالب يف النقد مصطنعي من املتبطلون يحرصه
يدريه. ال بما يلغو إنه فيه: يقال ما فأقل السوم، هذا وسامه الحرص هذا حرصه فمن

عىل الصحيح الحكم نحكم أن فاتنا إال الحقيقة هذه نستحرض أن يفوتنا ال ونحن
األحياء. طبائع إىل تستند إنسانية عالقة وكل غزلية، عاطفة وكل غزل كل
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أو «االستحسان» مدرسة عند وغزله عشقه يف املبطلني أبطل — مثًال — فجميل
قال: حني الرقة مدرسة

ب��ال��ق��وادح أن��ي��اب��ه��ا م��ن ال��غ��ر وف��ي ب��ال��ق��ذى ب��ث��ي��ن��ة ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ل��ه رم��ى

له يُتمنى ما أجمل وهما وثغرها حبيبته عيني يف حسن هو ما تشويه هللا سأل ألنه
الذي الغليظ الدعاء ذلك عليها دعا حني كلها الرقة تجاىف وألنه محبوب، وجه يف الجمال

أعدائه. ألدِّ عىل العدو به يدعو
بالرقة تفيض غزلية قصائد عرش من جميل عشق عىل أدل هذا مع البيت هذا ولكن
وظن فيه، مشيئته عىل وُغلب منه الخالص يف وحار به برَّح حب عىل دليل ألنه والثناء؛
يسأل أن إال حيلة من له يبق فلم الثنايا، تلك وجمال العيون تلك جمال من كله البالء أنَّ
فال ذلك قبل أما بلواه، من والراحة سلوه ذلك بعد يطيق أن عىس الجمال هذا إتالف هللا

والنسيان. بالسلو طاقة وال له حيلة
أو سيئ، رجل من صادق غزل إنه تقول: أن ولك الغزل، وأصدق الحب أعمق هذا
أن أما … عليه غبار ال حق فهذا والحرية، اليأس سورة يف طيب رجل من صادق غزل إنه
فيه. صدق ال الذي اللغو من فذلك األمنية، تلك تمنى ألنه وغزله؛ عشقه يف مبطًال يكون
استطاع بما الراحة ويلتمس «األنانية»، عليه تغلب رجل أمنية إنها تقول: أن ولك
ألنه األمنية؛ تلك تمنى أنه تنىس ال أنك إال يهواه، ملن بالء فيها كان ولو وسيلة، من
عن والعجز باملعشوق، التعلق من العاشق يبلغه ما أقىص وبلغ بحبه، ذرًعا وضاق أحب
الكريمة، األخالق عنها ترىض ال ذميمة، «أنانية» — شئت إن — فهي إرهاقه، من الفكاك
العاطفة، وتحقيق الشعر قياس يف املرجع هو وهذا عنه، صادق وتعبري قوي حب ولكنه

سواه. مرجع وال
املشهورة: الرائية يف كقوله مراء، ال األنانية عىل ينم ما جميل شعر ويف

ال��ح��ش��ر م��ل��ت��ق��ى إل��ى ال��دن��ي��ا ل��ن��ا ودام��ت ب��ع��ده��ا ع��ش��ت وال ب��ع��دي ن��ع��م��ت ف��ال

ويسأل بعده، الحياة عليها يأبى ولكنه الحرش، ملتقى إىل معها البقاء يتمنى فهو
بموته. يعجل أن هللا قىض إذا مًعا يموتا أن هللا

أن يرسه عاشق من فما نراه؛ فيما العشاق بني جميًال تخص ال «أنانية» ولكنها
قلة عىل دليل من األمنية هذه يف وما غريه، بحب بعده نعمت وقد معشوقته يتخيل
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بثينة أنَّ ونحسب فيه، واالستغراق الحب فرط عىل دالئل فيها بل املحبوب، وكراهة الحب
العشاق هوى يف والنعمة لها السالمة دعاء يرضيها كان ما فوق دعائه من هذا أرضاها
الغرية قليل ألنه موته؛ بعد ونعمتها ببقائها يرس أنه األنوثة ببداهة تحس ألنها بعده؛

املمات. وبعد الحياة يف عليها
أغرب لعلها أو القبيل، هذا من مستغربة فلتات جميل مدرسة من العشاق وللشعراء
األكرب تلميذه عىل أحصوها التي الفلتات سيما وال جميل، فلتات من الباب هذا يف ا جدٍّ

الرحمن. عبد بن كثري
قال: ألنه والنقاد؛ الشعراء بني األضاحيك أضحوكة كثري أصبح فقد

ون��ع��ذب ال��خ��الء ف��ي ن��رع��ى ب��ع��ي��ران ري��ب��ة غ��ي��ر م��ن ع��ز ي��ا ل��ي��ت��ن��ا أال
وأج��رب ت��َع��دَّى ج��رب��ى ح��س��ن��ه��ا ع��ل��ى ي��ُق��ل ي��رن��ا ف��م��ن ُع��رٌّ ب��ه ك��الن��ا
ون��ض��رب نُ��رم��ى ن��ن��ف��ك ف��م��ا ع��ل��ي��ن��ا أه��ل��ه ص��اح م��ن��ه��ًال وردن��ا م��ا إذا
ن��ه��رب ث��م ُم��ص��َع��ب وأن��ي ه��ج��ان ب��ك��رة أن��ك ال��ل��ه وب��ي��ت وددت
نُ��ط��ل��ب ن��ح��ن وال ي��رع��ان��ا ه��و ف��ال ف��ي��ض��ي��ف��ن��ا ِغ��نً��ى ذي بَ��ع��ي��َرْي ن��ك��ون

الرق ولنفسك لها تمنيت «ويلك! له: فقالوا األبيات، هذه شاعت حني نظراؤه ه وعريَّ
منك أصابها لقد ولنفسك؟ لها تتمن لم مكروه فأي واملسخ، والطرد والرمي والجرب

أحمق!» مودة من خري عاقلة «معاداة األول: قول
التي األمنية هذه من والسخرية الضحك إىل أدعى هي أمنية من ما وهللا وصدقوا
أن منه يستغرب حتى وسخرة مضحًكا يكن لم كثريًا إنَّ قال: من ولكن كثري. سألها

التعبري؟ صادق وهو األبيات تلك يف ينظمها وأن األمنية، هذه يتمنى
أشبار ثالثة عىل يزيد إنه لك: قال فمن الطواف يف «رأيته فقال: بعضهم وصفه فقد
الناس يقول ماذا فسأله: لقيه كثريًا إنَّ فقال: حماقته عرشائه بعض ووصف فكذبه!»
يف ألحس إني وهللا عجبًا، كثري: قال … الدجال املسيح يزعمونك إنهم فأجابه: عني؟

اليوم! منذ الضعف بعض عيني
منه تفلت فال نفسه، عن يعرب أن العاطفة غلبته إذا منه يستغرب الرجل هذا فمثل
ذات عن التعبري يف يصدق أنه موضعه وليس الغرابة موضع فهذا األبيات، تلك أمثال

تمناه. عما التعبري يف صدق كما نفسه،
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محبوبته، عىل الناس يزاحمه الحيلة، ضعيف العقل، مستحمق املنظر، زري عاشق
ثم واإلغراء، اإلغواء عىل وأقدر منظًرا منه أجمل ألنه عليها؛ مزاحم كل يغلبه أن ويخىش
ويرتكونه له الناس فيرتكها صاحبته عىل بها يأمن وسيلة يف وينظر الوساوس، تنغصه
ويقرصها فيها الناس يزهد الذي بالبالء عزة ابتالء غري قط وسيلة من يجد فال لها،
محيد ال رضورة عنهم هي وتبتعد عزة، عن الناس فيبتعد غريه، دون ووالئه حبه عىل
من يملك وال يستطيع ال أنه علم فقد يبعدها، أو هو يبعدهم أن أما عنها، لهم وال لها
تركها عىل يقوى ال إنه أيرتكها؟! صانع؟! هو فماذا يريد. ما عىل تعينه حيلة وال فتنة
وأن الخاطر، ذلك له يخطر أن إذن عجب فال حمايتها، عىل يقوى ال إنه أيحميها؟! …
ما وهو واملزاحمني، الغواة من بمأمن محبوبته له يصون الذي الوحيد اليشء يتمنى

تمنيه. يف وصدق تمناه
يندر ال منظر ألنه العيان؛ رؤية املوصوفني البعريين رأى قد كثريًا أنَّ إلينا ويخيل
حيث سعيدان، البعريين هذين أنَّ له فوقع كثري، عاش حيث مرات الناظر يصادفه أن
السعادة فتمنى ورشاب، علف عن سائالن هما وال راٍع، وال مالك يطلبهما وال يرسحان

الخيال. يف يتمناها أن قبل بالعني وشهدها املنوال، هذا عىل
عن التعبري يف يصدق محب ولكنه مراء، ال سخيف هو نعم! سخيف؟ إنه أتقول:
وصدق القائل سخف بني إذن للخلط محل فال فيها، اصطناع ال داللة عليه ويدل حبه،
الحب فنغصه أحب ألنه تمنيه؛ رداءة من كان بما عاطفته التهام كذلك محل وال قال، ما

الطريق. هذه غري من الراحة التماس وبني بينه وحيل
التشويه يتمنون وعشاًقا يحبون، ملن املوت يتمنون عشاًقا رأينا قد أوالء نحن وها
التعبري وصدقوا أحبوا أنهم ورأينا يحبون، ممن الخالص يتمنون وعشاًقا يحبون، ملن
غرامي شعر يف إذن غرابة فال الجفاء. أو الغفلة أو األثرة عليهم عيبت وإن الحب، عن
إال الصادق للغزل رشط وال واالستحسان، الثناء يعوزه أو والشكاية، الرضاعة تعوزه
وعقله خلقه ويف فيه الرأي كان ما كائنًا صاحبه قلب يف يختلج الذي الشعور، عن التعبري

وأمانيه.
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ما كأحسن الشعر مدرسة يف وتخرج وعرصه، ملوطنه صالحة أدبية نشأة جميل نشأ
— األغاني كتاب يف جاء كما — فكان للهجرة، األول القرن يف بالحجاز الشاعر يتخرج
راويًة شاعًرا الحطيئة وكان للحطيئة، وراوية شاعًرا هدبة وكان خرشم، بن هدبة «راوية
بني لهم مشهود فحول أساتذة من مسلسلة والشعر الرواية له فاجتمعت وابنه»، لزهري

والشعراء. الرواة
ويقولون كافة، الشعراء عىل يفضلونه زمنه يف الشعر بعلم املشهورين بعض وكان

والجاهلية. اإلسالم أهل أشعر أنه
بالشعر أهلها أعلم عن فسألت املدينة قدمت قال: أنه الشاعر نُصيب عن فُروي
الرحمن عبد مع سلع بشعب فوجدته األسلمي، سفيان أبي بن سعيد بن الوليد يل: فقيل
املنكبني، بني طويُل رجل علينا طلع إذ لجلوس فإنَّا أزهر، بن الرحمن وعبد حسان بن
بن الرحمن لعبد حسان بن الرحمن عبد فقال حسنة. بزة عليها راحلة يقود طوال،
جميُل! هيا الرحمن: عبد به فصاح ينشدنا. أن لعله فادعه جميل؛ هذا جبري، أبا يا أزهر:
أنه علمت قد فقال: أزهر. بن الرحمن عبد أنا فقال: هذا؟ من فقال: فالتفت جميُل! هيا

فأنشدهم: أنشدنا. له: فقال فأتاه، مثلك. إال عيلَّ يجرتئ ال

ن��س��اءن��ا أْول ي��وم م��ن��ع��ن��ا ن��ح��ن
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القصري؟ هذا لعله الهزج؟ وما فسأل: هزًجا. أنشدنا له: قال ثم … األبيات آخر إىل
فأنشده: نعم. قال:

ج��ل��ل��ه م��ن ال��ح��ي��اة أق��ض��ي ك��دت ط��ل��ل��ه ف��ي وق��ف��ُت دار رس��م

موليًا. راحلته اقتاد ثم القصيدة، من فرغ حتى
وأشعر وهللا، نعم حسان: ابن فقال اإلسالم. أهل أشعر هذا األزهر: ابن «فقال
األزهر: بن الرحمن عبد فقال نسيبه. وال هجائه مثل منهم ألحد ما وهللا الجاهلية، أهل

صدقت!»
عليها. زاد ما وهللا جلدتك، أهل أشعر أنت يل: فقال الوليد وأنشدت نُصيب: قال ثم
إىل النظر فيه غلبوا ولعلهم عرصه، يف الشعر بعلم لهم املشهود املتأدبني رأي ذلك
ملن مجال — ريب وال — هذا ففي كله، الشعر فنون إىل النظر عىل والنسيب العشق
الجاهلية يف ليس إذ زمانه؛ إىل اإلسالم وشعراء الجاهلية شعراء عىل جميًال يقدِّم أن يشاء
للهجرة، األول القرن يف الشعراء بعض اشتهر كما خاصة والنسيب بالعشق اشتهر من
أغراضه يف جميل وبني بينه املقابلة عىل يرتفع من للهجرة األول القرن شعراء يف وليس
فليس والجاهلية، اإلسالم أهل أشعر جميًال إنَّ االعتبار: هذا عىل القائل قال فإذا ومعانيه،

الخالف. فيه جاز وإن كبري، غلو قوله يف
شعراء بني املكانة ملحوظ كان جميًال أنَّ عىل االتفاق يمكن هذا يف اآلراء تعدد ومع
نظر من ذلك يظهر كما زمانه، بعد ما إىل واألستاذية باإلجادة له معرتًفا وكان زمانه،

أقواله. من واقتباسهم معانيه إىل املربزين الشعراء
صخر، أبا يا الفرزدق: له فقال — باملدينة — البالط بقارعة كثريًا الفرزدق لقي

تقول: حني العرب أنسب أنت

س��ب��ي��ل ب��ك��ل ل��ي��ل��ى ل��ي ت��م��ثَّ��ُل ف��ك��أن��م��ا ذك��ره��ا ألن��س��ى أري��د

يقول: حيث جميل؛ من برسقته له يعرِّض

م��رق��ب ك��ل ع��ل��ى ل��ي��ل��ى ل��ي ت��م��ثَّ��ُل ف��ك��أن��م��ا ذك��ره��ا ألن��س��ى أري��د
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تقول: حني الناس أفخر فراس أبا يا وأنت كثري: فأجابه

��ف��وا وقَّ ال��ن��اس إل��ى أوم��أن��ا ن��ح��ن وإن خ��ل��ف��ن��ا ي��س��ي��رون س��رن��ا م��ا ال��ن��اس ت��رى

جميل: قول من مرسوق أيًضا البيت وهذا

��ف��وا وقَّ ال��ن��اس إل��ى أوم��أن��ا ن��ح��ن ف��إن خ��ل��ف��ن��ا وال��ن��اس ال��ن��اس أم��ام ن��س��ي��ر

من باالقتباس بينهما فيما يعرتفان جميل عرص أبناء من بارزان شاعران وهذان
بني ملحوظة مكانة عىل وداللة وإكبار شهادة من يخلو ال اقتباس وهو جميل، معاني

الشعراء.
العبايس العرص شعراء من أناس عند عرصه بعد ما إىل املكانة هذه له بقيت وقد
من فاستنشده العتاهية، أبا لقي املهلبي الحسني ابن أنَّ فروي وكثري، الفرزدق طبقة يف

فأنشده: شعره

م��رت��ه��ن ال��ل��ي��ل وب��ي��ن ال��ن��ه��ار ب��ي��ن ال��ب��دن ف��ي األن��ف��اس ذي ال��روح ص��اح��ب ي��ا
وال��ب��دن ال��روح ب��ي��ن ي��ف��رق ح��ت��ى اخ��ت��الف��ه��م��ا ي��ت��خ��ط��اك ل��ق��ل��م��ا
رس��ن��ي ن��ازع��ت��ه��ا وإن ال��م��ن��اي��ا إل��ى ب��ق��وت��ه��ا ال��دن��ي��ا ي��د ل��ت��ج��ذب��نِّ��ي
وال��ف��ت��ن ال��غ��ي ري��اض ف��ي أرت��ع��وا ق��د ل��ه��ا دائ��ب��ي��ن أن��اس دن��ي��ا ل��ل��ه
ال��س��م��ن ذل��ك ف��ي درت ل��و وح��ت��ف��ه��ا س��م��نً��ا ت��ب��ت��غ��ي رواع ك��س��ائ��م��ات

ابن يا فقال: الغزل، يف شعره من استنشدته ثم فكتبتها املهلبي: الحسني ابن قال
فأنشدني: — وعز جل — هللا عصمة أرجو له: فقلت مثلك، إىل يرسع الغزل إنَّ أخي،

ال��س��اح��ل إل��ى ال��ي��مُّ أخ��رج��ه��ا درة ح��س��ن��ه��ا م��ن ك��أن��ه��ا
ب��اب��ل م��ن أق��ب��ل��ن س��واح��ًرا ط��رف��ه��ا وف��ي ف��ي��ه��ا ف��ي ك��أنَّ
ن��اح��ل ب��دن ف��ي ح��ش��اش��ة خ��ال م��ا ح��ب��ه��ا م��ن��ي ي��ب��ق ل��م
ال��ق��ات��ل ع��ل��ى ال��وج��د ش��دة م��ن ب��ك��ى ق��ت��ي��ًال ق��ب��ل��ي رأى م��ن ي��ا
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جميل: صاحبنا قول هذا إسحاق، أبا يا له: فقلت

ق��ب��ل��ي ق��ات��ل��ه ح��ب م��ن ب��ك��ى ق��ت��ي��ًال رأي��ت��م��ا ه��ل ع��ش��ت��م��ا ف��ي��م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ

وتبسم! أخي، ابن يا ذاك هو فقال:
يف به ويقتدى ويستحسن يقرأ كان جميل شعر أنَّ وأشباهه هذا عليه يدل ما وأقل
وهذه املبتدئني، داة الشُّ عن فضًال الشعراء فحول عند االستحسان هذا ينال وأنه معناه،

مراء. ال «األستاذية» مكانة
وشدة بالخيالء عرفوا أناس بينهم كان بها شهدوا الذين أنَّ املكانة هذه يزكي وقد
كالشاعر خيالئه لفرط يستحمق كان من ومنهم النظراء، بني الشعرية بالقدرة االعتداد

جميل. بمنافسه الناس أحرى وهو كثري، العاشق
فأرسلوا مكان، يف اجتمعوا ونصيبًا واألحوص ربيعة أبي بن عمر أنَّ خيالئه فمن
املعرفة من عندك كان أما متربًما: صاحبه وسأل األمر فأكرب إليهم، يدعونه راويته إليه
فإني قرشيٍّا كنت إن ربيعة: أبي البن قل … هذا؟ بمثل إتياني عن يردعك كان ما بي
فقال: إليك. الحكم كان إذا هذا راويته: قال … منك أشعر فأنا شاعًرا كنت وإن قريش،
منه، سمع بما فأخربهم إليهم الرسول رجع ثم … مني؟ به أوىل ومن هو؟ من وإىل
فما كبش، جلد عىل جالًسا فوجدوه خيمة، يف عليه فدخلوا معه، نهضوا ثم فضحكوا

مجلسه. من لهم أوسع
عن وتفضيله لجميل بالشهادة قاعًدا قائًما يني ال كان خيالئه عىل الشاعر فهذا
عليه. والتتلمذ عنه والرواية منه بالسماع مزهوٌّ وهو يسأل، ال وحيث يسأل حيث نفسه،

جميل! إال النسيب لنا وطأ وهل فقال: أنت؟ أم أنسب أجميل نصيب: سأله
منه؟ إال تسمعون ما — وجل عز — هللا علم وهل فقال: أخرى مرة وسئل

لم أو قاله سواء صدقه نستبعد ما بجميل إعجابه صدد يف كثري عن نقلوا وربما
أمات وأنه الناس، يعرفها ال قصيدة ثالثني لجميل يروي أنه يوًما ذكر أنه كزعمهم يقله،
وال ترسق، قافية أللف يتسع ال جميل ميدان فإنَّ لنفسه؛ ويدعيها لينتحلها قافية ألف له
وإنما األنماط، متشابه األغراض محدود وهو شعره، جملة من تسقط قصيدة لثالثني
فخره من أكرب جميل عن بالرواية فخره أنَّ — كثري من صدر إن — الكالم هذا من يفهم
وجرى خاطره يف وقع ملا الناس وعند عنده جميل مكانة ولوال إليه، ينسب الذي بشعره

الفخار. هذا لسانه عىل
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ناظره كما — قصد غري عىل أو — منه قصد عىل جميًال ناظر أحًدا أنَّ نحسب وال
عليه. يستطيل كثري كان الذي ربيعة أبي بن عمر

شاعًرا، كالهما فكان واحدة، طريقة ال متعددات طرائق بينهما املناظرة كانت فقد
عرصه يف جميل فكان املتغزلني، من ألمثاله إماًما وكالهما بالنسيب، مشهوًرا وكالهما
إمام عرصه يف ربيعة أبي بن عمر وكان واحدة، معشوقة عىل املقصورين العشاق إمام
تمثيل يف متقابلني الطرائق شتى يف التقابل هذا فوق وكانا النساء، بمغازلة املشغوفني
امليزان يف يقرتنان متناظران فهما األصول، وعراقة النسب عزة ويف والحضارة، البداوة
منه سمع جميًال إنَّ وقيل: وتناشدا تالقيا وقد الزمان، ذلك لشعراء الناقد عرض كلما

فيها: التي الالمية

ق��ت��ل��ي إل��ى ال��ح��ص��اب ي��وم ف��ق��رب��ن��ي وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ب��ال��ود ن��اص��ح ج��رى

خاطب وما الليايل، سجيس هذا مثل وهللا أقول ال الخطاب! أبا يا هيهات فقال:
مشمًرا. وقام أحد، مخاطبتك النساء

إىل أقرب هي معاٍن يف تشابها قد الشاعرين ألن الرواية؛ هذه قبول إىل نحن ونميل
جميل. نمط إىل منها ربيعة أبي ابن نمط

جميل: فقال

دع��ائ��ي��ا أن��ت ك��ن��ت ح��ب��ي��ب دع��اء ش��ف��اؤه��ا وق��ي��ل رج��ل��ي خ��درت إذا

عمر: وقال

ف��ي��ذه��ب ال��خ��دور رج��ل��ي ع��ن ل��ي��ذه��ب ب��ذك��ره��ا أب��وح رج��ل��ي خ��درت إذا

أيًضا: وقال

رج��ل��ي خ��درت إذا دع��واه��ا وأك��ث��ر وم��ص��ب��ح م��م��س��ى ك��ل ف��ي ب��ه��ا أه��ي��م
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مخاطبة يف بالسبق لعمر أجلها من وشهد جميل سمعها التي القصيدة من وهو
املقصور العاشق كالم إىل منه النساء محادثة تعودوا الذين كالم إىل أقرب والبيت النساء،

جميل: قال كذلك واحدة، معشوقة عىل

ف��رآن��ا ن��ظ��رة ال��ي��وم ع��رض ج��م��ي��ًال أنَّ ل��و ق��ال��ت��ا وه��م��ا
ال��زف��ي��ان��ا س��ي��ره ال��ن��ص أع��م��ل رأي��ان��ي م��ن��ه��م��ا ذاك ب��ي��ن��م��ا

يقول: حيث وخالئقه؛ أيًضا وبفعله عمر بقول أشبه وهو

األغ��ر ب��ي ي��ع��دو ال��م��ي��ل ق��ي��د دون أب��ص��رن��ن��ي ي��ذك��رن��ن��ي ب��ي��ن��م��ا
ال��ق��م��ر ي��خ��ف��ى وه��ل ع��رف��ن��اه ق��د ن��ع��م ق��ل��ن ال��ف��ت��ى ت��ع��رف��ن ق��ل��ن

جميل كالم من الثالثة األبيات تلك بثينة أنشد ربيعة أبي بن عمر إنَّ قيل: وقد
من يتعلم لم فإن الفرس، مع الحمار اربط قيل: وقد أفلح، فما منك استمىل «إنه فقالت:

خلقه.» من تعلم جريه
مطلعها: رائية املشهورة جميل قصائد ومن

��ر م��ت��ه��جِّ أم أن��ت أغ��اٍد ل��ي أَِب��ْن ف��م��ب��ك��ر س��ل��م��ى آل م��ن أخ��ي أغ��اٍد

قال: حيث شعره؛ أفضل هي التي الرائية قصيدته يف عمر كمطلع وهو

ف��م��ه��ّج��ر رائ��ح أم غ��د غ��داة ف��م��ب��ك��ر غ��اٍد أن��ت ن��ع��م آل أم��ن

عليه. وأثنى له فأقر عمر، شعر من سمعه جميًال إنَّ قيل: مما كلها والقصيدة
األبيات: هذه منها لجميل، ورويت لعمر رويت جيمية قطعة الديوانني ويف

ت��خ��رج ل��م إن ال��ح��ي ألن��ب��ه��نَّ وال��دي وح��رم��ة أخ��ي وع��ي��ش ق��ال��ت
ت��ح��رج ل��م ي��م��ي��ن��ه��ا أنَّ ف��ع��ل��م��ت ف��ت��ب��س��م��ت ق��ول��ه��ا خ��ي��ف��ة ف��خ��رج��ت
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ال��ح��ش��رج م��اء ب��ب��رد ال��ن��زي��ف ش��رب ب��ق��رون��ه��ا آخ��ذًا ف��اه��ا ف��ل��ث��م��ت

من فيه وليس وصويحباته، عمر بني واملماحكة املجون عبث من فيه كالم وهو
املنازل باقتحام جميل فخر يوافق مما هو وال وبثينة، جميل بني كان الذي العشق جد
يف جاء كما وأخوها أبوها ومنهم بثينة، بيت حول بالسيوف له يرتصدون ملن واملناجزة

مختلفات. روايات عىل سريته يف وتكرر األخبار، بعض
نرجح ال ولكننا قال، ما بعض يف عمر يحكي أن يحب كان جميًال أنَّ نرجحه فالذي
فيها فهما الشعرية، الصناعة يف جميل عىل عمر تقديم إىل منه لنخلص الرتجيح هذا
أحدهما تفضيل إىل ذلك يدعو وال والخليقة، املزاج يف اختلفا حينما يختلفان متكافئان
اقتداء عىل عمر من جميل اقتباس نحمل وإنما والتعبري، النظم صناعة يف اآلخر عىل
مقبول شاعًرا الحرضي كان إذا سيما وال وكانوا، كان حيثما الحضارة بأهل البدوي
من تروع التي الطبقة أهل وهم وبناتها، املدينة أبناء من واملرتفني العلية بني الشعر
مثال عىل البادية، لخشونة منقطع غري املدن معيشة إىل قريبًا كان من خاصة البدو

جميل.

بالغزل مًعا خرجا وقد ربيعة. أبي بن وعمر جميل متكافئان، ندان الشعر يف إذن فهما
زال فلو وبادية، حارضة بني الحجاز بأرض للهجرة األول القرن يف ناحيتيه من كله
الشاعران هذان نظم ما إال منه يبق فلم العرصجميًعا، ذلك ويف البيئة تلك يف الغزل شعر
وزير العاشق ينعتها كما النساء، وحالة املرأة حالة عىل الداللة يف عداه ما كل عن ألغنانا

النساء.
الصناعة يف وأبلغ وأجزل أفحل أنه عمر بشعر قوبل إذا جميل شعر عىل يبدو وقد
يثبت ال الشعر وفحولة املزاج فحولة بني التباس لنا يبدو فيما وذلك وأجمل، الشعرية
واحدة بامرأة ينسب الذي العاشق شعر يف الجد يظهر أن املألوف فمن التمحيص. عىل
كله زمانه يقيض الذي الرجل شعر يف الجد هذا مثل يظهر وال وهواه، قلبه كل ويعريها
ولو التأنث، اصطناع من كهذا رجل يسلم أن وقلَّ بينهن، والتنقل النساء إىل التحدث يف
تقرتن التي الفحولة قوة منه وتتوارى كالمه إىل التأنث فيرسي عليه، مطبوًعا يكن لم

كان. حيث بالجد
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قوله: هو بيت نصف يف التأنث عليه يأخذ ممن جميل يسلم لم هذا ومع

ال��ح��ب ال��رج��ل ي��ق��ت��ل ه��ل أس��ائ��ل��ك��م ه��ب��وا وي��ح��ك��م��و ال��نُّ��وام أي��ه��ا أال

«مخنث الثاني والشطر شملة»، يف «أعرابي حسان بن صالح قال كما األول فالشطر
العقيق». مخنثي من يتفكك

ومعظم شملة، يف واحد أعرابي فيها ليس األبيات من مئات وال بيت نصف ولكن
أبي ابن ديوان وذلك مدلالت! حسان وأخدان مدلالت حسان عن تسفر هوادج أبياتها

التحقيق. عىل جملته يف ربيعة
من لكثري يعرض آخر التباس الشعر وفحولة املزاج فحولة بني االلتباس ويشبه
عنه سئل وقد املحبني، إمام ألنه الشعراء؛ إمام عندهم فهو جميل، بنسيب املعجبني

بجميل؟ إال ترى ملا — وجل عز — هللا هدى وهل املحبني، إمام ذاك فقال: نصيب
ولكن عنه، يعرب الذي الشعر جودة أسباب من سببًا الحب صدق يكون أن وجائٌز
يجيد وال املحب فيصدق مختلفني، شيئني هذا بعد يظالن التعبري وجودة الحب صدق
إنَّ … ووفائه وشوقه وجده يف الصادق املحب ذلك مبلغ يبلغ وال الشاعر ويجيد الشعر،

يتفقان. كما يفرتقان قد ولكنهما — والتعبري الحب ونعني — لآلخر لسبب أحدهما
ثالثة عىل الحكم يتطلب جميل وشعر جميل وغزل جميل عشق عىل الحكم يزال وال

األشياء. هذه تتناقض أن الرضوري من يكن لم وإن واحد، يشء عىل ال أشياء
إذ يخطئون؛ املحبني أصدق ألنه والجاهلية؛ اإلسالم أهل أشعر إنه قالوا: فالذين
عمن فضًال تغزل، من أصدق أنه له يثبت ولم زمانه، يف أحب من أصدق أنه له ثبت ربما

يقول. أن زمانه يف النقاد بعض أراد كما ومدح، هجا
البالغة بني يجمع شاعًرا كان أنه نعتقد فيما شعره، عليه يدل الذي الرأي وحقيقة
عرصه، أبناء من شاعر عليه يعلو ال مرتًقى الشعرية الصناعة يف ويرتقي والسهولة،
سيما وال آٍن، يف وعيوبها الفطرة مزايا لهم الصناعة، هذه يف فطريون اإلجمال عىل وهم

الصناعات. من صناعة بكل اتصال لها التي العيوب
والسذاجة النقص عيوبها ومن األداء، وقرب والبساطة الصدق الفطرة مزايا ومن
جميًعا كانوا لإلسالم األول القرن وشعراء الجاهلية شعراء أنَّ رأينا ومن اإلتقان. وقلة
مستقيم معنى أصحاب فهم السواء؛ عىل وعيوبها الفطرة مزايا من حظٍّا الشعراء أوفر
يف متعثرون مبتدئون هذا جانب إىل وهم التواء، وال فيه بهرج ال وشعور قوية ولغة
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ولعلهم املدلول، ووحدة اإلتقان مبلغ إىل باألغنية وال بالقصيدة يصلوا لم الشعر، صوغ
ال بطبيعته، مفكك ألنه الرجز؛ غري اإلتقان من مبلغه الشعر من رضب يف يبلغوا لم

وانسجام. تنسيق إىل يحتاج
زيادًة تناهيا حتى ينقص الفطري والشعور يزداد، الصناعي اإلتقان زال وما
ضعف يف واإلفراط بهرًجا، الصناعة يف اإلفراط فأصبح العباسيني، عهد أواخر يف ونقًصا
هي ال التي املزيفة الغثاثة يف وذاك هذا وتالقى واصطناًعا، تكلًفا الفطري الشعور

فيه. خري ال والفطرة للصناعة مسخ ولكنها جيدة، فطرة وال جيدة صناعة
واملخرضمني، األمويني الشعراء من صناعة أجود — مثًال — العباسيون فالشعراء
األمويني من ألحد استثناء وال التعبري، وبساطة الفطرة استقامة عن منهم وأنأى
حتى منه بنصيب منهم كل يأخذ الذي الصنعة، ضعف يف والجاهليني واملخرضمني

املعلقات. شعراء
السهل بالكالم يأتي وسابقيه: عرصه أبناء من غريه شأن هذا يف جميل وشأن
املعاني إىل بها يعمد التي الفنية القدرة يملك وألنه بسيط، سهل معناه ألن البسيط؛
ليحسبه حتى السامع يخدع البساطة من ثوب يف مجلوة هي فإذا له، فتسلس املركبة

تركيب. كل من خلًوا
بمن والتفت تعثر إال اإلطالة واعتمد الواحدة، القصيدة يف األبيات تجاوز وقلما
قال: كما واحد، نفس يف الجمع وضمري املفرد وضمري والغياب الخطاب بني عنه يتحدث

إي��الع أّي ظ��ل��ًم��ا ب��ي وت��ول��ع��ي ت��رة وال ج��رم ب��ال ت��ب��ي��ن��ي ف��إن
أض��الع��ي ب��ي��ن ج��واه أق��ام ح��بٍّ��ا أح��ب��ك��م ق��د أن��ي ال��ل��ه ي��رى ف��ق��د
ن��اع ع��ن��ده��ا ب��م��وت��ي أش��اع ل��ق��د وآم��ل��ه م��ن��ه أرت��ج��ي ال��ذي ل��وال

قال: كما أو

ع ي��روَّ ح��ب��ي��ب ش��ك��وى م��ن ب��د وال ح��ب��ه��ا ال��ن��اس إل��ى ال أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ي��ت��ض��رع خ��اش��ًع��ا إل��ي��ك��م ف��أم��س��ى ق��ت��ل��ت��ه ف��ي��م��ن ال��ل��ه ت��ت��ق��ي��ن أال
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من قصيدة يف قوله منها قليلة، غري أبيات يف يتجوز أو اللغة قواعد يف يخطئ وقد
قصائده: أشهر

ال��ده��ر س��ال��ف ف��ي أس��ل��ف��ت م��ا ت��ن��س ول��م ب��ي��ن��ن��ا ال��ود ق��وى «ت��ق��ط��ع» ت��ك��ن ل��م ف��إن
ي��ج��ري م��دام��ع��ه��ا م��ن وغ��رب ي��ب��ي��ن ول��وع��ة اش��ت��ي��اق م��ن��ه��ا ي��رى ف��س��وف

قوله: ومنها

ح��ي��ي��ت ال��رج��ال أي��دي ع��ل��ى وك��ن��ت ج��ن��ازت��ي ي��دع��و م��ن��ك «داٍع» أنَّ ول��و

متقاربون. أو سواء عرصهما شعراء من وغريهما ربيعة أبي بن وعمر هذا يف وهو
فال حديث، أو قديم لشاعر يتاح الذي اإلبداع غاية يبدع الفنية القدرة هذه حيز ويف
الحبيب: نسيان تعذر يف قوله من أبلغ القالئل األبيات أو والبيتني البيت يف شاعر يقول

ع��ق��ل��ي م��ن ف��ات ل��م��ا ط��الب��ي��ه��ا ول��ك��ن ط��ل��ب��ت��ه��ا م��ا م��ع��ي ع��ق��ل��ي ت��رك��ْت ول��و

محلها: يف عنده ليحللن صاحبته يف يقدحن ملن قوله أو

ال��ه��ازل ب��ق��ول ت��خ��ل��ط��ه ب��ال��ج��د وص��ل��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ع��ارض��ة ول��ربَّ
ش��اغ��ل��ي وص��ال��ك ع��ن ب��ث��ي��ن��ة ح��ب��ي ت��س��ت��ر ب��ع��د ب��ال��رف��ق ف��أج��ب��ت��ه��ا
رس��ائ��ل��ي أت��ت��ك أو وص��ل��ت��ك ف��ض��ًال ق��الم��ة ك��ق��در ق��ل��ب��ي ف��ي أنَّ ل��و
ال��ب��اط��ل اع��ت��زال ف��ي ل��ك ف��ه��ل م��ن��ه��ا ب��ب��اط��ل رض��ي��ت ق��د إن��ك وي��ق��ل��ن
ال��ب��اذل ال��ب��غ��ي��ض م��ن إل��يَّ أش��ه��ى ح��دي��ث��ه أح��بُّ م��م��ن ول��ب��اط��ٌل

املحبني: من غريه وحب لغريها حبه بني حريته يف قوله أو

م��وكَّ��ل ال��م��م��ات ح��ت��ى ب��ه��ا وأن��ت م��ك��ان��ه ع��ل��م��ت ود ذي ك��ل س��ال
ت��ف��ع��ل ك��ن��ت م��ض��ى ف��ي��م��ا ه��ك��ذا وال ق��ب��ل��ه��ا ك��ان م��ن أح��ب��ب��ت ه��ك��ذا ف��م��ا
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الفراق: يف قوله أو

م��س��ي��ر وح��ان ح��اٍد ب��ه��م وج��دَّ ت��ح��م��ل��وا ي��وم ال��س��م ُس��ق��ي��ت ك��أن��ي
ب��ص��ي��ر ال��ع��ي��ون ع��ن��ه ق��ص��رت إذا أرض��ه��ا ن��ح��و م��ن ب��ال��ب��رق أن��ن��ي ع��ل��ى
ف��ت��ور ال��ع��ظ��ام ع��اد ش��آم��ي��ة ��م��ت ت��ن��سَّ ي��وًم��ا ال��ري��ح م��ا إذا وإن��ي
ج��دي��ر ال��ف��راق ب��روع��ات وأن��ت ش��اح��ب ل��ون��ك ال��ب��ي��ن غ��راب ي��ا أال
ك��س��ي��ر وال��ج��ن��اح ش��ت��ى ه��م��وم��ك ف��أص��ب��ح��ت ت��ق��ول م��ا ��ا ح��قٍّ ك��ان ف��إن
أدور ب��ال��ح��ب��ي��ب ت��ران��ي ق��د ك��م��ا ف��ي��ه��ُم ح��ب��ي��ب��ك ب��أع��داء ودرت

الحب لجاجة عىل سخطه ثم وميتًا حيٍّا بصاحبته الدائمة الصلة تمني يف قوله أو
هذا: بعد

ح��ش��ري وال ح��ي��ات��ي أدن��ى ف��ي ب��ث��ن��ة ال��ن��وى ت��ش��ح��ط أن ال��ل��ه��م ب��ك أع��وذ
ق��ب��ري ج��اورت إذا م��وت��ي ح��ب��ذا ف��ي��ا وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي م��ت م��ا إذا وج��اور
ف��ت��ر؟ وال ت��واٍن م��ن ع��ن��ي ب��ك وم��ا راح��ة م��ن��ك أم��ا ح��ب! م��ن ع��دم��ت��ك

عرصه؛ أبناء وشعر شعره يف تندر التي مبالغته نستغرب ال األخرية األبيات ولهذه
يقول: حيث

ول��ل��ب��ع��د م��ن��ه��ا ال��دار ل��ن��أي ج��زع��ت ن��أت وإن اش��ت��ي��اًق��ا زدت دن��ت م��ا إذا
ي��ج��دي ال ب��ث��ن��ة ال��ق��ل��ب وح��ب س��واه��ا ي��رد ل��م ب��ث��ن��ة ح��ب إال ال��ق��ل��ب أب��ى
ال��م��ه��د وف��ي ن��ط��اًف��ا ك��ن��ا م��ا ب��ع��د وم��ن خ��ل��ق��ن��ا ق��ب��ل روح��ه��ا روح��ي ت��ع��ل��ق
ال��ع��ه��د ب��م��ن��ت��ق��ض م��ت��ن��ا إذا ول��ي��س ن��ام��يً��ا ف��أص��ب��ح زدن��ا ك��م��ا ف��زاد
وال��ل��ح��د ال��ق��ب��ر ظ��ل��م��ة ف��ي وزائ��رن��ا ح��ال��ة ك��ل ع��ل��ى ب��اٍق ول��ك��ن��ه

هنا املبالغة ولكن وأرضابه، الفارض ابن شطحات من مسحة املبالغة هذه ففي
بني تناقض وال فيها غرابة وال ذروتها، تبلغ حتى جذورها عىل وتنمو وتتدرج تتسلسل
فيه مطيًال النفس يصعد كما تليه التي األبيات قال األول البيت قال فمن وأدناها، أعالها

يستوفيه. حتى
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ضمت التي األبيات كهذه أبيات، جميل إىل تنسب أن والعقل الذوق يأباه الذي إنَّ إال
ديوانه: إىل

ل��ه��ا ل��ه��ا: ف��ق��وال وع��د؟ ب��ال أت��ان��ا ل��ه م��ا ب��ث��ي��ن��ة ق��ال��ت إن خ��ل��ي��ل��يَّ
س��ه��ا ال��س��ه��ا، ي��رع��ى ال��ل��ي��ل ط��ول ب��ات وم��ن ب��ه ال��ذي ل��ع��ظ��م م��ش��غ��ول وه��و أت��ى
ب��ه��ا ب��ه��ا ي��وًم��ا ت��ب��ق ل��م ب��رزت إذا ال��ض��ح��ى ف��ي ب��ال��غ��زال��ة ت��زري ب��ث��ي��ن��ة
َم��ه��ا ��ه��ا أمَّ أو ال��ظ��ب��ي أب��اه��ا ك��أن خ��ل��ق��ة ن��ج��الء ك��ح��الء م��ق��ل��ة ل��ه��ا
َده��ا وده��ا م��ن ب��ال��ود ق��ت��ل��ت وك��م م��ت��ل��ف��ي وه��و ق��ات��ل ب��ود ده��ت��ن��ي

بقرون، املرافع تخلق أن قبل املرافع ثياب إىل العربية الشملة من كاالنتقال فهذا
هنا قصائده يف نظائرها تتكرر أن لوجب مرة األبيات هذه مثل جميل يقول أن جاز ولو

اإلدمان. إىل محالة ال تجر عادة الطراز هذا من املحسنات ألن وهناك؛
وصف يف والجد السهلة والبالغة الفطري الصدق جاوز ما كله هذا عىل وقياًسا

وسداه. لحمته بني يندس الذي بالنسج وليس له منحول فهو الشعور،
يف العشق شعراء بني اإلمامة من وله وصناعته، معناه يف زمانه ابن الرجل إنما
مزاياهم، من أظهر ومزاياه عيوبهم من أقل عيوبه ألن فيه؛ ينازع لم مكان الزمان ذلك

قالوه. ما خري يجمع جملته يف وشعره
فالحق غريه، دون النسيب يف قالوه بما قالوه» ما «خري نقيد أن بنا يحسن وهنا
الباب هذا يف نظم الذي لعل أو معارصيه، إىل بالقياس ولو الهجاء يف بطائل يأت لم أنه
سائر مع إلينا يصل ولم الزمن، به ذهب قد عرصه نقاد رأي يف الشعراء عىل به ورجح

ضعيف. ظن وهو شعره،
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وأجزل، أفحل أنه يبدو عمر بشعر قوبل إذا جميل شعر أنَّ السابق الفصل يف قدمنا
املزاج فحولة بني «التباس لنا يبدو فيما هذا إنَّ قلنا: ثم وأجمل، الصناعة يف أبلغ وأنه

التمحيص». عىل يثبت ال الشعر وفحولة
هذه به تتعلق الذي الشاعر ملزاج والتمييز الوصف ببعض نعرض أن الحسن ومن
البأس إىل يحتاج كان أنه — املقابلة هذه بسياق — فيه يقال ما فجملة الفنية، الفحولة
وتكل الدولة، تحميها طريق يف آله مع يعيش بدوي فهو وعشقه، معيشته يف والسيف
والشام، ومرص الحجاز بني تتوسط ألنها البادية؛ أهل من سكانها إىل أحيانًا حمايتها
الحوزة. وصيانة باملنعة ويعتز السيف، يحمل أن — طبعه من يكن لم إن — واجبه فمن
له بد فال غريها، امرأة عنها تغنيه ال واحدة بامرأة مشغوف عاشق هذا إىل وهو

سبيلها. يف بالقوة والتقحم املجازفة عن له غنى وال وبينها بينه حيل وإن منها
بل واحدة، مرة القوة إىل احتاج أنه ربيعة أبي بن عمر أخبار من نسمع ولم
بالتوسل عليهن وألحف الحسان لبعض تعرض أنه مرة من أكثر أخباره من علمنا
يتقلد أوليائهن من رجل مع ظهرن ثم معه، الحيلة أعيتهن حتى فرددنه واملطاردة،
املتمثلون: تمثل ثم بالذهاب. الغنيمة من وقنع طريقه، ومىضيف عمر، فتجاهلهن السيف

ال��ض��اري ال��م��س��ت��أس��د م��رب��ض وت��ت��ق��ي ل��ه ك��الب ال م��ن ع��ل��ى ال��ذئ��اب ت��ع��دو

فيها يعيش حارضة أهل من كان فقد حبه؛ وشأن عمر شأن هذا يكون جرم وال
من يرتاده ما معظم يف وهو سالح، تقلد إىل يوًما رضورة تلجئه وال كلها حياته الرجل
أو نسيان إىل تنقيض ثم ساعة فكاهة فهي تيرست إن ومحادثة جلسة طالب صويحباته



بثينة جميل

هذه وغري امليدان، هذا يف للسيف موضع فال تعرست وإن قصيدتان، أو قصيدة تسجلها
الحسان. بني كثريات الحسناء

قط يفخر ولم أمه، قبيلة أو أبيه قبيلة من آله وفخر فخره السيف فكان جميل أما
املعنى: هذا يف قوله فمن والنساء، الحرم وحماية باملنعة تغنى إال

ت��رع��ف واألس��ن��ة ، أُف��يٍّ وي��وم ن��س��اءن��ا أْوٍل ي��وم م��ن��ع��ن��ا ن��ح��ن
ت��س��لَّ��ف��وا ق��د م��ا ب��ع��ض ك��ان��ت ب��ب��ت��ي��ان ووق��ع��ة ال��ج��ذاة ذي رك��اي��ا وي��وم
ال��م��ت��ل��ه��ف ال��ص��ارخ أت��ان��ا م��ا إذا ل��وائ��ن��ا ظ��ل ال��ب��ي��ض ال��غ��وان��ي ي��ح��ب

جذام: أخواله يف قوله ومن

أزام ال��ل��ق��اء ي��وم أزم��ت إذا م��وط��ن ك��ل ف��ي ال��ل��ه س��ي��وف ُج��ذام
وح��رام ب��ه ح��ل م��ن ال��ش��ام إل��ى ال��ق��رى ف��ذي م��ص��ر ب��ي��ن م��ا م��ن��ع��وا ه��م��و

املرتصدين عشيقته بأهل مباالته وقلة باقتحامه عشقه قصة يف األنباء وتواترت
جاءه ثم ملفاجأته، فتجمعوا أهلها وعلم يوًما استدعاها أنه ذلك من قيل فيما وقيل لقتله،
يف وإنَّ أرهبهم، ما «وهللا ملنذريه: وقال الهرب، فاستكرب القوم بنبأ وينبئه ينذره من
به أنا ما وهللا سيفي وهذا منهم. رجًال منها سهم كل أخطأ ال وهللا سهًما ثالثني كنانتي

الجنان.» جبان وال اليد رعش
بالشام مقامه طال جميًال «أنَّ األغاني: صاحب رواه فيما عدي بن الهيثم وذكر
به ووجدها إليه شوقها تذكر الحي نساء بعض مع فراسلته خربه بثينة وبلغ قدم ثم
وأخربها طويًال وحدثها إليها فسار فيه، يلتقيان ملوضع وواعدته لقائه، يف للحيلة وطلبها
هجما حتى وأخوها أبوها تبعها فقدوها فلما رصدوها، أهلها كان وقد بعدها. خربه
إال هللا بثينة وناشدته بالهرب، فاتقياه عليهما وشد سيفه فانتىض جميل فوثب عليهما،
مقيم أنا وقال: فأبى يلحقوك. أن الحي ولعل فضحتني، أقمت إن له: وقالت انرصف،

انرصف.» حتى تناشده تزل فلم أحبوا. ما وليصنعوا أنِت واميض
وقد املباالة، وقلة والتحدي املغامرة من فيهما ما يردد كثري القصتني هاتني وغري
واحدة قصة فيها تكون ال أو سائرها دون بعضها يصح أو جميًعا القصص هذه تصح
وهي مكانها، يف قائمة ذلك بعد تبقى بيانها إىل قصدنا التي الحقيقة ولكنَّ صحيحة،
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من مرسح عىل تمثيل» «دور كان ولو والفحولة الجد فيه مزاًجا يتطلب جميل ُحبَّ أنَّ
رواية يف ممثالن وعمر جميًال أنَّ وتخيلنا جانبًا، الواقع تركنا أننا فلو الفنون، مسارح
بغري املرسح إىل جميًال نخرج أن استطعنا ملا أخبارهما، من لنا ُروي ما يمثالن مرسحية،

وصويحباته. عمر دور يف السيف إىل حاجة من وجدنا وال سيفه،
جميل يكون أن يبعد وال الطبيعية، بالحقيقة يكن لم وإن فنية حقيقة هنا فاملزاج
«يمثل أن مستطيًعا كان نعتقد ما عىل أنه إال أنبائه، بعض يف جاء كما مقتحًما، شجاًعا
يتلبس التي الظاهرة، الشجاعة من أكثر شجاعة إىل حاجة بغري الحياة مرسح يف دوره»

حني. إىل به هي تتلبس أو املمثل بها
افتضاح بعد البقاء إىل به حاجة ال حيث يبقى وكان آمن، أنه ويعلم يقتحم كان فقد
من أعز أهله كان إذ املتعقبون؛ أدركه إذا العاقبة يخىش ال ألنه صاحبته؛ وانطالق األمر
بها ريض إن الدية عىل يقدرون وال قبيلته، حرب عن يضعفون طالبوه وكان بثينة، أهل

قصائده: بعض يف ذلك ذكر قد نفسه وهو بثأره، املطالبون

ل��ق��ون��ي ب��ث��ي��ُن ي��ا ب��ق��ت��ل��ي وه��م��وا دم��ي ن��ذروا ق��د ف��ي��ك رج��اًال ف��ل��ي��ت
ع��رف��ون��ي وق��د ه��ذا م��ن ي��ق��ول��ون ثَ��ن��يَّ��ة م��ن ط��ال��ًع��ا رأون��ي م��ا إذا
ق��ت��ل��ون��ي خ��ال��يً��ا ب��ي ظ��ف��روا ول��و وم��رح��بً��ا وس��ه��ًال أه��ًال ل��ي ي��ق��ول��ون
ف��ي��دون��ي ن��ده��ة ذو م��ال��ه��م وال دم��ي دم��اؤه��م ت��وف��ي وال وك��ي��ف

لحاله موافًقا عليه سهًال اقتحاًما كان ولكنه االقتحام، إىل حاجة يف كان قد فهو
فلما بثينة، وأهل بثينة من الخطر كان وما وسلم، أمن ما فاقتحم وأهلها، بثينة وحال
وعىل عليه يقدر الذي الوايل بأمر وإهدار السلطان مطاردة من الخطر إىل ذلك تجاوز

قيل. كما اليمن إىل وهرب األناة، إىل رجع قبيلته
بشجاعته السلطان يكافح أن موضعه يف عاشق من وال جميل من يطلب وليس
اليمن إىل دياره يرتك وأن شجاًعا، يكون أن هذا مع الجائز فمن ببأسه، للدولة وينهض
فال منها قريب وهو السلو معالجة من أو فيقتل، بثينة زيارة من بد له يكن لم إذا

يطيق.
ويف الحقيقي دوره يف التمثيلية الشجاعة من أكثر إىل حاجة به تكن لم أنه إال
التي الفحولة بصبغة شعره الصطباغ كافية التمثيلية الشجاعة وهذه الواقعة، روايته

ربيعة. أبي ابن شعر يف تظهر وال فيه، تظهر
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بالنساء املتغزلني وبني بينه الفارق هذا لبيان شجاعته يف البحث عن أعرضنا إذا أما
تعني قد نفسه من ناحية إىل ونخلص حقيقته، عىل لنعرفه نعرفها أن واعتمدنا عامة،
بدوي ككل قومه بني شجاًعا كان أنه لنا يلوح فالذي وشعره، عشقه وفهم فهمه عىل
يجرتئ فإنما اجرتأ وإذا حارب، حاربوا فإذا القبيلة، ذمار ويف الجماعة حمى يف يشجع
العنيف النضال عن به تقعد رقة من يخلو ال ولكنه ورائه، من واأللوف املئات بقلوب

يقول: حيث ذلك؛ عىل يدل ما قوله بعض ويف الدامية، واملعارك

أري��د غ��ي��ره��ن ج��ه��اد وأي ب��غ��زوة ج��م��ي��ل ي��ا ج��اه��د ي��ق��ول��ون
ش��ه��ي��د ع��ن��ده��ن ق��ت��ي��ل وك��ل ب��ش��اش��ة ب��ي��ن��ه��ن ح��دي��ث ل��ك��ل

يقول: حيث أو

ب��دي��ع ال��رج��ال ف��ع��ل م��ن ذاك وه��ل م��وكَّ��ل ب��ال��غ��وان��ي ص��بٌّ ي��ق��ول��ون
وم��ض��ي��ع ص��ال��ح ف��ي��ه��م ف��ك��ال��ن��اس ض��ائ��ع وال��م��ال ال��ل��ه��و رع��ي��ت وق��ال��وا

األقوياء الرجال كذلك وليس ثروة، طلب يف للجهاد هو وال غزوة يف للجهاد هو فال
بل الجهاد، أبواب أمامهم تنفتح حيث الجهاد عن حبهم يشغلهم فال يحبون، الذين
عىل العلو طلب أو املجد، طلب من اعتزامه عىل طبعوا فيما للعزيمة، مثريًا حبهم يكون
وهموم ووقته عقله هؤالء من أحد عىل الهيام يملك أن ا جدٍّ ويبعد والجاه، باملال األقران

جميل. ريض كما بالضياع ويرىض بأمره، ويعيا له يفرغ حتى عيشه
أخباره عليها تنم كما فيه الضعيفة الرقة هذه عىل ينم ما أوصافه بعض ويف
تعرتيه التي للنوبات عرضة كان ولكنه الناظر، يروع مظهر له فكان شعره، ودالالت
جالًسا كان أنه أصحابه بعض فذكر واألعصاب، القلب يف مرض عىل تدل وقد فجأة،
أنكره حتى اللون» متغري الشعر مقشعر نافًرا ووثب وجهه وتربد ثار «إذ يحدثه معه

صاحبه.
فقد الشيخوخة، يف يمعن أن قبل عللها من بعلة مات ولعله سليمة، غري حالة فهذه
مات ثم والجمال، العشق سن يف بثينة تزال وال شاب حتى عاش أنه شعره من علمنا
الفانية، الشيخوخة دون كهولة يف — ريب وال — وفاته فكانت فتية، تزال ال كذلك وهي
أن يمنعه لم هذا كان وإن وثيق، بنيان عىل تدل ال التي الضعف علل من لعلة وكانت

املقام. هذا يف الجد أقوى بثينة حب يف يجد
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بعضأخباره

والحياة؛ الفن خصال من واحدة خصلة من أكثر يف ربيعة أبي بن وعمر جميل بني قابلنا
وعكوف وحضارة، بداوة الخصال: جميع يف يتناظرا أن يوشك متقابالن أنهما الحقيقة إذ
حيث اإلنسانية الحاسة فيها تغلب وعاطفة الحسان، بجميع وتشبيب واحدة محبوبة عىل
الشاعرين وكال الشاعر، منها التي االجتماعية الطبقة حاسة فيها تغلب وعاطفة كانت،

يحكيه. فيما أو يمثله فيما صادق
إليها. أرشنا التي الخصال تلك يف يتقابالن كما أخبارهما يف ليتقابالن وإنهما

التفاصيل، بعض إال منها يدع وال فحواها ينظم ألنه ديوانه؛ من مفهومة عمر فأخبار
يف الغناء قليل ديوانه يف منها نظمه الذي ألن والناقلني؛ الرواة إىل تحتاج جميل وأخبار

والتعقيب. التفسري طريق من سريته عىل يدل وإنما األخبار، باب
يتأدى كما الخصلة هذه يف بينهما الفارق علة إىل بنا يتأدى العاطفتني واختالف

الخصال. جميع يف بينهما الفوارق علل إىل بنا
إىل يتحدث أن األكرب همه وكان وعالقة، خرب يوم كل يف له كان ربيعة أبي فابن
هي التي املنظومة لألخبار ديوانه اتساع يف عجب فال الحسان، عن ويتحدث الحسان

وهجرياه. متعته
وال عنده، نظم فال والشكوى الحنني يف ينظم لم إن واحد، خرب فعاطفته جميل أما
كما الرتيبة، الحياة تلك مجرى يغري طارئ يطرأ حني إال فيها ينظم التي األخبار تأتيه

بثينة: أهل عليه خرج حني قال



بثينة جميل

وط��وَّف��وا ب��ال��س��ي��وف ع��ل��ي��ن��ا وج��ال��وا أق��ب��ل��وا ح��ي��ن أه��ل��ه��ا ب��ن��اٍس ول��س��ت
��ف��وا وقَّ ث��م أس��ي��اف��ه��م ج��ردوا وق��د ع��ن��ده��ا ال��ح��ي ف��ي ب��ات ج��م��ي��ل وق��ال��وا

األطالل: عىل متذكًرا وقف حني قال كما أو

ج��م��ل��ه ع��ل��ى راك��ب ب��دا إذ م��ًع��ا ب��األراك ه��ن ب��ي��ن��م��ا
ن��زل��ه ف��ي ح��ي��ي��ت أك��رم��ي��ه ل��ه��ا ق��ل��ن ث��م ف��ت��ن��اظ��رن

شعره يزكيه مما وهي الرواة، تناقلها التي أخباره من نتف عن شعره مع غنى وال
هذه النحو هذا وعىل التفصيل، يف واالخرتاع الزيادة له عرضت وإن الجملة، يف ويثبته
فيما التكرار وتجنبنا عليه، الداللة فيها توخينا التي الكثرية أخباره من التالية النخبة

اخرتناه. ما يشبه

نظريين بني (1)

من فأسمعه شعره من فاستنشده الشام، إىل طريقه يف جميًال ربيعة أبي بن عمر لقي
قوله:

ق��ب��ل��ي ق��ات��ل��ه ح��ب م��ن ب��ك��ى ق��ت��ي��ًال رأي��ت��م��ا ه��ل ع��ش��ت��م��ا ف��ي��م��ا خ��ل��ي��ل��ي

أولها: التي العينية قصيدته فأسمعه الخطاب، أبا يا أنت أنشدني له: قال ثم

ب��ل��ق��ع��ا دوارس ُح��َل��يَّ��ات ب��ب��ط��ن وال��م��ت��ربَّ��ع��ا األط��الل ت��س��أل أل��م

قوله: إىل بلغ فلما

ت��ت��ق��ن��ع��ا أن ال��ح��س��ن زه��اه��ا وج��وه أش��رق��ت وس��ل��م��ت ت��واق��ف��ن��ا ف��ل��م��ا
وأوض��ع��ا أك��لَّ ب��اغ ام��رؤ وق��ل��ن ع��رف��ن��ن��ي ل��م��ا ب��ال��ع��رف��ان ت��ب��ال��ه��ن
إص��ب��ع��ا ق��س��ن ك��ل��م��ا ذراًع��ا ي��ق��ي��س ل��م��ت��ي��م ال��ه��وى أس��ب��اب وق��رب��ن

حرًفا. ذلك بعد أنشد وما هذا، من أخذ النسيب إنَّ أال وقال: واستخذى جميل فصاح
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بإهدار واعتذر جميل فامتنع عليها. نسلم حتى بثينة إىل بنا اذهب عمر: له فقال
األبيات عىل وقف حتى عمر فتقدم أبياتها. إىل له وأشار عندها، وجدوه إن دمه السلطان
فخرجت مكاني، بثينة فأعلمي ربيعة أبي بن عمر أنا جارية! يا فقال: كلِّم. حتى وتأنَّس
قتلهن أن يزعمن الالئي نسائك من أكون ال عمر يا وهللا تقول: وهي مباذلها يف بثينة إليه

طوالة. أدماء امرأة فإذا ونظر عمر، فانكرس بك، الوجد

وتلميذه األستاذ بني (2)

بقولك: تسمع لم بثينة أترى جميل، يا كثري: فقال النسيب، فتذاكرا وكثري جميل والتقى

رس��ول؟ إل��ي��ك أو ح��دي��ث ل��دي��ك ل��ه أم��ا س��وء ك��لَّ ج��م��ي��ل ي��ق��ي��ك
ي��ط��ول ذك��ره��ن ش��ع��ر م��ح��اس��ن وص��ب��اب��ت��ي ل��ك��م ح��ب��ي ف��ي ق��ل��ت وق��د
أق��ول ك��ي��ف ب��ث��ن ي��ا ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م ف��ع��ل��م��ي رض��اك ق��ول��ي ي��ك��ن ل��م ف��إن
ي��زول وال��خ��ي��ال ع��ن��ه��ا زال وال ل��ح��ظ��ة خ��ي��ال��ك ع��ي��ن��ي ع��ن غ��اب ف��م��ا

بقولك: تسمع لم كثري يا عزة أترى جميل: فقال

م��ص��م��م ال��ط��ري��ق ظ��ه��ر ع��ل��ى ش��ج��اع دون��ك��م ح��ال ق��د ع��زُّ ي��ا ال��ع��دا ي��ق��ول
ج��ه��ن��م ف��ؤادي راع��ت م��ا ج��ه��ن��م دون��ك��م ك��ان ل��و وال��ل��ه ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
م��ع��ل��م ��ف��ر ل��ل��سَّ ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ووج��ه��ك رائ��ع ع��ز ي��ا ال��ق��ل��ب ي��روع وك��ي��ف
م��ن��ق��م ف��ي��ه ف��م��ا ح��ب��ي ت��ن��ق��م��ي ف��ال ال��ه��وى ف��ي ع��ز ي��ا ال��ن��ف��س ظ��ل��م��ت��ك وم��ا

وانرصفا. الليل من قطعة بكيا ثم

تجلُها؟ لم أو جلتها (3)

يسألها جميل فجاءها منظور، أم لها: يقال منهم عجوًزا عليها يأتمنون بثينة أهل كان
قالت: … ليرضنها فتوعدها عليها. ائتمنوني وقد أفعل ال وهللا، ال فقالت: بثينة، تريه أن

يقول: وهو عندها من فخرج أريكها. أن يف وهللا املرضة

63



بثينة جميل

م��ن��ظ��ور أم ج��ل��ت��ه��ا ي��وم ب��ال��ح��ج��ر س��ل��ف��ت ن��ظ��رة م��ن��ه��ا أن��س ال أن��س م��ا
م��س��ت��ور األرواق س��اق��ط م��ن إل��يَّ ج��ب��ائ��ره��ا ُخ��رًس��ا ان��س��الب��ت��ه��ا وال

تقسم وهي منظور أم فاتهموا البيتان هذان إليهم انتهى حتى قليل إال كان فما
يصدقونها! فال لهم

أني لوددت فقال: البيتني هذين أنشد الزبري بن مصعب إنَّ أخرى: رواية يف وقيل
مكرمة، إليه حملها يف فكتب حية، هذه منظور أمَّ أنَّ فأخربوه جلتها؟ كيف عرفت
وضفرت تفاحة، واسطتها بلح ومخنقة بلح قالدة ألبستها فقالت: الجلوة عن وسألها
ناقته، راكبًا جميل بنا ومر — الطيب أي — الخلوق من شيئًا فرقها يف وجعلت شعرها،
مصعب عليها فأقسم عنا. غاب حتى إليها ويلتفت عينيه، بمؤخر إليها ينظر فجعل
وأقبل ناقته مصعب وركب ففعلت. بثينة، جلت ما مثل طلحة بنت عائشة امرأته لتجلون

رجع. ثم … عنهما غاب حتى ويسري عينيه، بمؤخر عائشة إىل ينظر وجعل عليها،

بأمة يُتهم وال يتهمها (4)

فواعد ويصموه، الوصمة عنهم ليدفعوا لهم؛ أمة يتبع إنما جميًال أنَّ بثينة أهل أشاع
عليها فاقرتح أسحرا، حتى طويًال ليًال وتحادثا ضال، ذي بربقاء لقيها حتى بثينة جميل
ثم جانبه فوسدها أصبحنا، قد نكون أن خائفة أني عىل شئت! ما فقالت: ترقد أن
راقدة الحي فرآها مضجعها، يف وأصبحت راحلته، عىل مستويًا وانسل ونامت، اضطجعا

يقول: ذلك ويف جميل، راحلة مناخ عند

ش��ه��ي��د ع��ل��يَّ ض��ال ذي ف��ب��رق��اء ي��م��ت��ري ب��ث��ي��ن��ة ح��ب��ي ف��ي ي��ك ف��م��ن

واحدة لغة (5)

أعني — الحبيبة أبي عند من قلت: أقبلت؟ أين من فسألني: مرة جميل لقيني كثري: قال
بثينة.

تميض؟ أين وإىل فسألني:
عزة. أعني — الحبيبة إىل قلت:
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بثينة. من موعًدا يل فتستجد بدئك عىل عودك ترجع أن بد ال فقال:
ذلك. من بد ال قائًال: وألح الساعة، بها وعهدي أرجع أن فاستحييت

وادي بأسفل سحابة وقعت وقد الصيف أول يف فقال: ببثينة؟ عهدك متى فسألته:
بيديها فرضبت أنكرتني، أبرصتني فلما ثيابها، تغسل لها جارية ومعها فخرجت الدوم،
حتى وتحدثنا املاء، يف الثوب فأعادت الجارية وعرفتني به، فالتحفت املاء يف ثوب إىل
فأرسله آمنه أحًدا أجد ولم سائرون، أهلها أنَّ فأنبأتني املوعد، سألتها ثم الشمس، غابت

إليها.
هذه فيها أذكر شعر من بأبيات فأتمثل الحي، آتي أن عليه فاقرتحت كثري: قال
فسألني بالقوم، أنخت حتى وخرجت فوافقني، بها، الخلوة عىل أقدر لم إن العالمة
وبثينة وأنشدته عليك، أعرضها أن فأحببت يل، عرضت أبيات ثالثة قلت: ردك؟ ما أبوها:

تسمع:

م��رس��ل وال��م��وكَّ��ل رس��وًال إل��ي��ك ص��اح��ب��ي أرس��ل ع��ز ي��ا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
أف��ع��ل ف��ي��ه ال��ذي م��ا ت��أم��ري��ن��ي وأن م��وع��ًدا وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ت��ج��ع��ل��ي ب��أن
يُ��غ��س��ل وال��ث��وب ال��دوم وادي ب��أس��ف��ل ل��ق��ي��ت��ن��ي ي��وم م��ن��ك ع��ه��دي وآخ��ر

قالت: بثينة! يا َمْهيَم أبوها: فقال اخسأ. اخسأ، وقالت: خدرها جانب بثينة فرضبت
حطبًا الدومات من ابغينا بالجارية صاحت ثم الرابية. وراء من الناس نوم إذا يأتينا كلب

له! ونشويها شاة لكثري لنذبح
الدومات، املوعد أنَّ فعلم فأخربته، جميل إىل ورحت ذلك، من أعجل أنا فقلت:
برق حتى برحنا فما الثالث، خالتها بنات مع بثينة جاءت ثم أتيناها، حتى وخرجنا
اآلخر. بضمري أحدهما علم مثل رأيت وال ذلك، من أحسن قط مجلًسا رأيت فما الصبح،

سهل خداع (6)

فأتياها الليلة! عندها جميًال إنَّ لهما: وقالت وأخيها، أبيها إىل بها لبثينة أمة سعت
لها: قال ثم بثه، إليها ويشكو يحدثها منها حجرًة جالًسا فرأياه سيفني، عىل مشتملني

تجزينيه؟ أال بك، وشغفي إياك ودي أرأيت بثينة! يا
بماذا؟ قالت:
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املحبني. بني يكون بما قال:
عاودت ولنئ منه، بعيًدا عندي كنت لقد وهللا تبغي؟ أهذا جميل، يا مغضبة: فأجابته

أبًدا. وجهي رأيت ال بريبة تعريًضا
تجيبني أنك علمت ولو فيه، عندك ما ألعلم إال هذا لك قلت ما وهللا وقال: فضحك
ما هذا بسيفي لرضبتك عليه مساعدة منك رأيت ولو غريي، تجيبني أنك لعلمت إليه

قويل: سمعت ما أو األبد، هجرة لهجرتك نفيس أطاعتني ولو يدي، يف استمسك

ب��الب��ل��ه ل��ق��رت ال��واش��ي أبْ��ص��ره َل��و ب��ال��ذي ب��ث��ي��ن��ة م��ن ألرض��ى وإن��ي
آم��ل��ه خ��اب ق��د ال��م��رج��وِّ وب��األم��ل وب��ال��م��ن��ى أس��ت��ط��ي��ع، ال وب��أن ب��ال،
وأوائ��ل��ه ن��ل��ت��ق��ي ال أواخ��ره ت��ن��ق��ض��ي وب��ال��ح��ول ال��ع��ج��ل��ى وب��ال��ن��ظ��رة

لقائها. من الرجل هذا نمنع أن اليوم بعد ينبغي فما بنا، قم ألخيها: أبوها فقال

وصحوة سكرة (7)

غيم ذات ظلماء ليلة يف خلوة منها صادف إذا حتى ألهلها، نجعة يف بثينة جميل رصد
وقالت: ففزعت أترابها، بعض فأصابت بحصاة وحذفها منها ودنا سكر ورعد، وريح
من ناحية فرصفتها بثينة وفطنت الجن!» إال بحصاة الوقت هذا يف حذفني ما «وهللا
الخباء فأدخلته جميل، إىل فقامت منظور. وأمُّ أختها الُجَسري أمُّ بثينة مع وبقيت منزلها،
أصبحا. حتى بهما النوم فذهب جنبه، إىل واضطجعت اضطجع ثم طويًال، وتحدثا معها
فمىض جميل، مع نائمة فرآها إليها، به بعث اللبن من بصبوح زوجها غالم وجاءها

سيده. خربَّ حتى لوجهه
فاستوقفته الليلة، تلك جميل وخرب خربها عرفت قد وكانت بثينة، أخت ليىل ورأته
فنبهتهما، الجارية فجاءت صاحبتها، تحذر لها بجارية وبعثت حاله، عن تسأله كأنها
لتخويفها مكرتث غري وهو نفسك! نفسك! الصبح: تبينت وقد بجميل، بثينة وصاحت

بقوله: لها يتمثل

ال��ح��ذر م��وض��ع ح��ذرت��ن��ي وال ب��ث��ي��ن م��خ��اف��ة م��ن خ��وف��ت��ن��ي م��ا ل��ع��م��رك
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ذك��ر ق��اط��ع ص��ارم م��ن��ي ال��ك��ف وف��ي غ��رة ال��ي��وم ل��ي يُ��ل��َف��ى ال ف��أق��س��م

خوًفا ذلك تسأله إنما أنها وأفهمته البيت، متاع تحت نفسه يلقي أن عليه فأقسمت
عليه. خوًفا ال الفضيحة من نفسها عىل

ومعه زوجها، أقبل ثم الجسري. أمُّ جانبها وإىل كانت كما هي ونامت كارًها، ففعل
فلما غالمه. أنبأه كما ريبة عىل سيطلعهما أنه يف يشك وال بأيديهما، يأخذ وأخوها أبوها
أختها وصاحت الزوج، فخجل جميًال! ينظرون كانوا حيث الجسري أمُّ إذا الثوب كشفوا
بثينة زوج تعني — األعور هذا ويلقاكما فتاتكما تفضحان يوم كل أيف هللا! قبحكما ليىل:

قبيح؟ بكل —
عن وانقطعا ودعها، ثم الليل أجنه حتى بثينة عند جميل وأقام القصة: راوي قال

القصة. نُسيت أن إىل اللقاء

سلطانني بني (8)

وقالوا: جميًال بثينة أهل إليه فشكا عذرة، بالد عىل واليًا دجاجة بن ربعي بن عامر كان
ونجا عندهم، وجدوه إن دمه فأباحهم بنسائهم، وينسب بيوتهم ويغىش يهجوهم إنه
الشام ناحية عذرة بنو وانتجع الوايل، ذلك عزل حتى بها يزل فلم اليمن إىل بنفسه جميل

إليهم. فارتحل

تنقد بثينة (9)

جميل! يا ويحك بثينة: قالت ثم مليٍّا، فتعاتبا بينهما، طال تهاجر بعد بثينة جميل لقي
تقول: الذي وأنت تهواني أنك أتزعم

ب��ال��ق��وادح أن��ي��اب��ه��ا م��ن ال��غ��ر وف��ي ب��ال��ق��ذى ب��ث��ي��ن��ة ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ل��ه رم��ى

القائل: أنا بل قال: ثم يبكي، طويًال فأطرق
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ك��الم��ه��ا ع��ل��يَّ ي��خ��ف��ى ال ب��ث��ي��ن��ة ت��ق��ودن��ي أص��م أع��م��ى ل��ي��ت��ن��ي أال

كفانا ما العافية سعة يف أوليس املنى؟! هذه عىل حملك ما ويحك! له: فقالت
جميًعا؟!

هوى خاتمة (10)

أتان، عىل عجوًزا فرأيت السحر، أغباش يف تيماء من خرجت قال: عباية بن أيوب روى
عذرية. قالت: أنت؟ ممن فقلت: فصيحة، أعرابية فإذا فتكلمت

الجادة تنكبنا وقد بالخباب لنا ماء لعىل إنا وهللا فقالت: وبثينة جميل ذكر فأجريت
معنا وخلفوا لسفر رجالنا خرج وقد الحجاز، تريد الشام قبل من تأتينا كانت لجيوش
غريي يبق فلم منهم، جوار إىل يتحدثون منا قريب رصم إىل عشية ذات فانحدروا أحداثًا،
وجلون، مستوحشون ونحن فسلم تلقاءنا. هضبة من منحدر علينا انحدر إذ بثينة، وغري

جميل! فإذا السالم ورددت فتأملته
أجميل؟ قلت:
وهللا! إي قال:

سمن فيها ُعكة وإىل مطحون، أِقط فيه لنا قعب إىل فقمت جوًعا، يتماسك ال به وإذا
إىل وقمت منه، فأصاب هذا. من أصب وقلت: منه أدنيتها ثم األقط عىل فعرصتها وُربٌّ

نفسه. وتراجعت منه فرشب بارًدا ماءً عليه فصببت لبن فيه سقاء
أمرك؟ فما ا رشٍّ ولقيت بلغت لقد له: فقلت

فرصة. أرى أن أنتظر أريمها ما ثالث منذ ترين التي الهضبة هذه يف وهللا أنا قال:
ودعنا ثم ساعة فتحدثنا مرص. إىل عامد وأنا ألودعكم أتيتكم فتيانكم منحدر رأيت فلما

الوفاة: حرضته حني قال أنه فزعموا نعيه، جاءنا أن غيبته تطل فلم وشخص،

ُق��ف��ول غ��ي��ر ث��واء ب��م��ص��ر وث��وى ب��ج��م��ي��ل ك��ن��ى وم��ا ال��ن��ع��ي ص��رح
ون��خ��ي��ل م��زارع ب��ي��ن ن��ش��وان ال��ق��رى وادي ف��ي ال��ذي��ل ي��ج��ر ول��ق��د
خ��ل��ي��ل ك��ل دون خ��ل��ي��ل��ك واب��ك��ي ب��ع��وي��ل ف��ان��دب��ي ب��ث��ي��ن��ة ق��وم��ي
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كل أعطيك أن يف لك هل فقال: دعاه جميًال أنَّ بمرص جميل موت شهد من وتحدث
عيبتي يف التي هذه حلتي فخذ مت أنا إذا … إليك! أعهده شيئًا تفعل أن عىل أخلفه ما
رصت فإذا عذرة، من األحب بني رهط إىل وارحل لك، سواها يشء كل ثم جانبًا، فاعزلها
رشف عىل اعُل ثم واشققها، هذه حلتي البس ثم واركبها، هذه ناقتي فارتحل إليهم

األبيات: بهذه وِصْح

ُق��ف��ول غ��ي��ر ث��واء ب��م��ص��ر وث��وى ب��ج��م��ي��ل ك��ن��ى وم��ا ال��ن��ع��ي ص��رح

املتقدمة. الثالثة األبيات آخر إىل
استتمت فما جميل، به أمرني ما ففعلت بثينة رهط أتيت واريته فلما الرجل: قال
بدر كأنها أمامهن وبرزت طوًال فرعتهن قد نسوة يتبعها امرأة إيلَّ برزت حتى األبيات
صادًقا كنت لنئ وهللا هذا! يا فقالت: أتتني حتى مرطها يف تتعثر وهي ُدُجنَّة يف برز قد

فضحتني! لقد كاذبًا كنت ولنئ قتلتني، لقد
صوتها بأعىل صاحت رأتها فلما حلته. وأخرجت صادق، إال أنا ما وهللا قلت:
مغشيٍّا فمكثت صعقت حتى ويندبنه معها يبكني الحي نساء واجتمع وجهها، وصكت

تقول: وهي قامت ثم ساعة، عليها

ح��ي��ن��ه��ا ح��ان وال ح��ان��ت ال ال��ده��ر م��ن ل��س��اع��ٌة ج��م��ي��ل ع��ن س��ل��وِّي وإنَّ
ول��ي��ن��ه��ا ال��ح��ي��اة ب��أس��اء م��تَّ إذا م��ع��م��ر ب��ن ج��م��ي��ُل ي��ا ع��ل��ي��ن��ا س��واءٌ

شعره من مختارات (11)

دعاء

وت��م��ن��ع ت��ع��ط��ي أن��ت م��ن��ه��ا، ـ��م��ودة ال��ـ وأع��ط��ن��ي إل��ي��ه��ا ح��ب��ب��ن��ي ف��ي��ارب
م��ول��ع ال��م��ع��ارج ذا ي��ا ب��ه��ا ف��إن��ي ك��ارًه��ا ك��ن��ت وإن ف��ص��ب��رن��ي وإال
ي��ت��م��ت��ع؟ ن��ظ��رة م��ن ع��اش��ق وه��ل ب��ن��ظ��رة ب��ان��وا ي��وم م��ن��ه��ا ت��م��ت��ع��ت
ي��روع ي��زال ال ح��ب��ي��ب ب��ب��ي��ن أن��ه ع��اش م��ا ل��ل��م��رء ح��زنً��ا ك��ف��ى
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الظلم! لذة

م��ش��ارب��ه ب��ط��رق خ��ي��ض��ت إذا ودع��ه ذن��ائ��ب��ه ب��ص��ف��و ج��اءت م��ا ال��م��اء رد
وأج��ان��ب��ه أش��ت��ه��ي ال م��ن وأت��رك ع��ت��اب��ه ل��دي ي��ح��ل��و م��ن أع��ات��ب
ت��ع��ات��ب��ه وأن��ت م��ظ��ل��وًم��ا ع��ن��اق��ك ظ��ال��ًم��ا ك��ن��ت وإن ال��دن��ي��ا ل��ذة وم��ن

املبعوث امليت

ال��غ��ان��ي��ات ق��ت��ي��ل م��ن ب��أش��رف ق��ت��ي��ل ع��ل��ى ال��ن��س��اء ب��ك��ت وم��ا
ب��ال��م��س��م��ع��ات ح��ي��ات��ه رددن وس��ك��ر ط��رب م��ن م��ات ف��ل��م��ا
ب��ال��م��م��ات ع��ه��د ق��ري��ب وك��ان خ��م��اًرا ع��ط��ف��ي��ه ي��ج��ر ف��ق��ام

املحابي الزمن

ج��وه��ر ب��ذي ن��ح��ن ل��ي��ال��ي م��رة أب��ص��رت��ن��ي ك��ن��ت أم��ا
ال��م��ئ��زر م��ع ال��رداء أج��رُّ ب ال��ش��ب��ا غ��ض أغ��ي��د أن��ا وإذ
وال��ع��ن��ب��ر ب��ال��م��س��ك ��ل ت��رجَّ ب ال��غ��را ك��ج��ن��اح ل��م��ت��ي وإذ
ال��م��ن��ك��ر ال��زم��ن ذا ت��غ��ي��ر ت��ع��ل��م��ي��ن م��ا ذل��ك ف��غ��ي��ر
ت��ع��ص��ري ل��م ش��ب��اب��ك ب��م��اء ال��م��رزب��ان ك��ل��ؤل��ؤة وأن��ت
ت��ك��ب��ري ول��م ك��ب��رُت ف��ك��ي��ف واح��ٌد م��رب��ع��ن��ا ق��ري��ب��ان

وطب داء

ح��س��ب��ي ب��ث��ي��ن��ة، ي��ا ال��داء ذا ب��ع��ض ف��ح��س��ب��ي ب��ل��ي��ت ف��ق��د ارح��م��ي��ن��ي
ق��ل��ب��ي ق��رَّح ف��ال��ح��ب ت��ل��وم��وا، ال ص��ح��ب��ي ب��ث��ي��ن��ة ي��ا ف��ي��ك الم��ن��ي
ط��ب��ي! ب��ث��ي��ن��ة ي��ا وال��ل��ه أن��ت ط��ب��ي دائ��ي أنَّ ال��ن��اس زع��م

70



أخباره بعض

ومطروق! كدر

ردي��ف ع��ل��يَّ أو ل��وص��ل ردي��ًف��ا أرى أن ال��ن��اس م��ن ألس��ت��ح��ي��ي وإن��ي
ض��ع��ي��ف وه��و م��ن��ك ب��وص��ل وأرض��ى م��ودة ب��ع��د م��ن��ك رن��ًق��ا وأش��رب
ل��ع��ب��وف ورَّاده ك��ث��رت إذا ل��ل��ق��ذى ال��م��خ��ال��ط ل��ل��م��اء وإن��َي

هي؟ من

ي��ت��ق��ص��ف ��ا ن��قٍّ م��ن��ه��ا ت��ح��ت��ه وم��ا ح��ق��وه��ا ف��وق م��ا ال��م��ران م��ن ق��ن��اة
أه��ي��ف ال��س��اب��ري��ة ك��ط��ي وك��ش��ح ج��داي��ة وج��ي��د ري��م م��ق��ل��ت��ا ل��ه��ا

هلل! وفاء

ب��ع��دي وال ق��ب��ل��ي ك��ان م��ن وال ك��وج��دي ق��ض��ى إذ ع��روة ال��ع��ذري وج��د ف��م��ا
رش��د وال رواح م��ن ل��ف��ؤادي وم��ا راح��ة ص��ادف م��ات ق��د م��ن أنَّ ع��ل��ى
ال��ج��ل��د رق��ة م��ن ب��ال��م��اء اغ��ت��س��ل��ت إذا ج��ل��ده��ا ي��خ��دش ال��م��اء ف��ض��ي��ض ي��ك��اد
ال��خ��ل��د ج��ن��ة إل��ى إدري��س اش��ت��اق ك��م��ا ج��ي��ب��ه��ا ري��ح إل��ى ل��م��ش��ت��اق وإن��ي
رش��دي م��الم��ت��ه ف��ي إل��ي��ه ح��ب��ي��ب ق��راب��ة ذو أخ ف��ي��ه��ا الم��ن��ي ل��ق��د
ت��ب��دي وق��د ت��ع��ي��د ق��د ف��ي��ه��ا ب��ب��ث��ن��ة ه��ائ��م أن��ت م��ت��ى ح��ت��ى أف��ق، وق��ال:
رد م��ن ال��ل��ه ق��ض��ى ف��ي��م��ا وه��ل ، ع��ل��يَّ ت��رى م��ا ال��ل��ه ق��ض��ى ف��ي��ه��ا ل��ه: ف��ق��ل��ت
ع��م��د ع��ل��ى م��ن��ي ك��ان ق��د م��ا ك��ان ف��ق��د غ��واي��ة أو ح��ب��ه��ا رش��ًدا ك��ان ف��إن
ع��ه��د م��ن ل��ل��ه ي��وف ل��م ل��م��ن ول��ي��س ب��ي��ن��ن��ا ال��ل��ه م��ن م��ي��ث��اق ل��ج ل��ق��د
ب��ع��دي ف��ع��ل��ت ب��ال��ذي ع��ل��م ل��ي وال ع��ه��ده��ا خ��ن��ت م��ا ال��خ��ي��ر وأب��ي��ه��ا ف��ال
ع��ن��دي م��ودت��ه��ا زال��ت وم��ا ع��ل��ي، ك��رام��ة إال ال��واش��ون زاده��ا وم��ا
وح��دي ب��ي��ن��ه��م م��ن أح��ب��ب��ت أم ك��ح��ال��ي ف��ح��ال��ه��م أح��ب��وا أم��ث��ال��ي ال��ن��اس أف��ي
وج��دي أح��ٌد ي��ج��د ل��م أم ب��ه��ا ل��ق��ي��ت م��ا م��ث��ل ال��م��ح��ب��ون ي��ل��ق��ى ه��ك��ذا وه��ل
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أكول محب

ج��م��ل ع��ل��ى وي��ب��ك��ي ق��رص ع��ل��ى م��ل��حٌّ ج��ع��ف��ًرا أنَّ ج��ع��ف��ر م��ن وي��ع��ج��ب��ن��ي
األك��ل ك��ث��رة ال��ه��وى وأن��س��اك ب��ط��ي��نً��ا ت��ك��ن ل��م ال��ع��الق��ة ع��ذري ك��ن��ت ف��ل��و

رصخة

أم��ي��ر وع��ي��د أو واٍش م��ق��ال��ة وص��ل��ه��ا دون ي��ح��ل أو ي��ح��ج��ب��وه��ا ف��إن
ض��م��ي��ري ي��ج��ن ق��د م��ا ي��م��ل��ك��وا ول��ن ال��ب��ك��ا دائ��م ع��ن ع��ي��ن��ي ي��ح��ج��ب��وا ف��ل��م
وزف��ي��ر ت��ع��ت��ادن��ي ُح��رق وم��ن ال��ه��وى م��ن أالق��ي م��ا أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ق��ص��ي��ر غ��ي��ر ال��ح��زن ط��وي��ل ول��ي��ل ال��ح��ش��ا ب��اط��ن ف��ي ل��ل��ح��ب ك��رب وم��ن
أس��ي��ر ال��وث��اق ف��ي ح��زي��ن ب��ك��اء غ��زي��رة ب��ع��ي��ن ن��ف��س��ي ع��ل��ى س��أب��ك��ي
وس��رور غ��ب��ط��ة ح��ال��ي ب��أن��ع��م ال��ن��وى ي��ظ��ه��ر أن ق��ب��ل ج��م��ي��ًع��ا وك��ن��ا
ل��ظ��ه��ور م��ق��ل��وب��ة ال��ه��وى ب��ط��ون ل��ن��ا ب��دت ح��ت��ى ال��واش��ون ب��رح ف��م��ا
غ��رور م��ت��اع ال��دن��ي��ا ول��ك��ن��م��ا وص��ل��ن��ا دام ل��و ال��ن��ف��س ص��ع��ب ك��ن��ت ل��ق��د
ض��م��ي��ري ب��ذاك ي��ع��ل��م ول��م ل��م��ت ض��م��ي��ره ع��ن ال��ه��وى أخ��ف��ى ً ام��رأ أنَّ َل��و

ذلك عند

وال��ب��در ال��ك��واك��ب ب��ي��ن م��ا وش��ت��ان ك��واك��ب وال��ن��س��اء ح��س��نً��ا ال��ب��در ه��ي
ال��ق��در ل��ي��ل��ة ف��ض��ل��ت ش��ه��ر أل��ف ع��ل��ى م��ث��ل��م��ا ال��ن��اس ع��ل��ى ح��س��نً��ا ف��ض��ل��ت ل��ق��د
وال��ف��ك��ر ب��ال��وس��اوس م��ع��ن��ى وص��ب ص��ب��اب��ة ذي م��ن ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ه��ا
ص��ب��ر م��ن ب��ث��ي��ن��ة ع��ن ل��ي م��ا وأص��ب��ر؟ إل��ف��ه ف��ق��د م��ن األي��ك ح��م��ام أي��ب��ك��ي
وال��خ��ص��ر ال��ك��ش��ح ش��خ��ت��ة ف��ارق��ت��ن��ي وق��د ن��ائ��ح األي��ك وف��ي أب��ك��ي ال ل��ي وم��ا
س��ح��ر وال ج��ن��ون م��ن ب��ي م��ا وأق��س��م ب��ذك��ره��ا ي��ج��ن م��س��ح��ور ي��ق��ول��ون
ك��ال��ب��در ال��م��دام��ع ح��وراء ك��ف ع��ل��ى ق��اب��ًض��ا ال��ب��ان ل��ي��ل��ة م��ق��ام��ي ذك��رت
ن��ح��ري ع��ل��ى م��ن��ي ال��دم��ع وف��اض أه��ي��م ص��ب��اب��ة إل��ي��ه��ا أم��ل��ك ول��م ف��ك��دت
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ال��ث��غ��ر م��ن ب��ال��رُّض��اب ع��ل��ي��ن��ا ت��ج��ود وت��ارة ب��ال��ح��دي��ث ع��ل��ي��ن��ا ت��ج��ود
أم��ري م��ا ذل��ك ع��ن��د رب��ي ف��ي��ع��ل��م م��رة ذاك ق��ض��ى ق��د رب��ي ل��ي��ت ف��ي��ا

ممطول وعد

األق��ب��ر ب��ي��ن ص��داك ص��داي ي��ت��ب��ع أم��ت ف��إن ال��ف��ؤاد ع��ش��ت م��ا ي��ه��واك
ال��م��ك��ث��ر ال��غ��ن��ي إل��ى ال��ف��ق��ي��ر ن��ظ��ر ل��ن��اظ��ر وع��دت ب��م��ا إل��ي��ك إن��ي
ب��م��ع��س��ر ول��ي��س ل��ن��ا، ال��غ��ري��م ه��ذا م��وع��ًدا ي��ن��ج��ز ول��ي��س ال��دي��ون ت��ق��ض��ى
ت��م��ط��ر ل��م س��ح��اب��ة ك��ب��رق إال ت��ع��دي��ن��ن��ي ال��ذي وال��وع��د أن��ت م��ا

ليت

ص��ح��ي��ح��ه��ا س��ق��ي��ًم��ا ن��ف��س��ي م��ن وأص��ب��ح س��ف��وح��ه��ا وط��ال ع��ي��ن��ي ذرف��ت ل��ق��د
ض��ري��ح��ه��ا ض��ري��ح��ي ال��م��وت��ى ف��ي ي��ج��اور ن��م��ت وإن ج��م��ي��ًع��ا ن��ح��ي��ا ل��ي��ت��ن��ا أال
ص��ف��ي��ح��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ُس��وِّي ق��د ق��ي��ل إذا ب��راغ��ب ال��ح��ي��اة ط��ول ف��ي أن��ا ف��م��ا
وروح��ه��ا ال��م��ن��ام ف��ي روح��ي ال��ل��ي��ل م��ع وي��ل��ت��ق��ي م��س��ت��ه��اًم��ا ن��ه��اري أظ��ل
أب��وح��ه��ا؟! ل��و ب��وح��ة ت��ن��ف��ع��نِّ��ي وه��ل راح��ة؟! ُح��بِّ��ي ك��ت��م��ان ف��ي ل��ي ف��ه��ل

جهاد

وي��زي��د ث��اب��ت ق��ال��ت: ال��ح��ب م��ن ق��ات��ل��ي ب��ث��ي��ن��ة ي��ا ب��ي م��ا ق��ل��ت: إذا
ب��ع��ي��د م��ن��ك ذاك وق��ال��ت: ت��ول��ت ب��ه أع��ش ع��ق��ل��ي ب��ع��ض ردي ق��ل��ت: وإن
ي��ب��ي��د ي��ب��ي��د ف��ي��م��ا ح��ب��ه��ا وال ط��ال��بً��ا ج��ئ��ت ب��م��ا م��ردود أن��ا ف��ال
… … … … … … … … … …
رش��ي��د ال��ح��ي��اة ع��ي��ش ف��ي ف��ذل��ك ك��م��ث��ل��ه��ا ق��ري��نً��ا ال��دن��ي��ا ف��ي يُ��ع��ط وم��ن
ف��ي��ع��ود ف��ارق��ت��ه��ا إذا وي��ح��ي��ا ل��ق��ي��ت��ه��ا م��ا إذا م��ن��ي ال��ه��وى ي��م��وت
أري��د؟ غ��ي��ره��ن ج��ه��اد وأي ب��غ��زوة ج��م��ي��ل ي��ا ج��اه��د ي��ق��ول��ون
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ش��ه��ي��د ع��ن��ده��ن ق��ت��ي��ل وك��ل ب��ش��اش��ة ب��ي��ن��ه��ن ح��دي��ث ل��ك��ل

الصالة يف

وي��غ��ت��ب��ط��ان ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ل��ذان وغ��ي��ره��ا غ��ي��ري م��ع��ش��وق��ي��ن ك��ل أرى
م��رت��ه��ن��ان ل��ألع��داء أس��ي��ران ك��أن��ن��ا ال��ب��الد ف��ي وت��م��ش��ي وأم��ش��ي
ال��م��ل��ك��ان ي��ك��ت��ب م��م��ا ال��وي��ل ل��ي ل��ذك��ره��ا ال��ص��الة ف��ي ف��أب��ك��ي أص��ل��ي
ض��م��ان ب��غ��ي��ر م��ن��ي وث��ق��ت وق��د ب��غ��ي��ره��ا أه��ي��م أال ل��ه��ا ض��م��ن��ت
ي��خ��ت��ص��م��ان م��ع��ش��وق��ي��ن خ��ص��وم��ة ل��ت��س��م��ع��وا ق��وم��وا ال��ل��ه ع��ب��اد ي��ا أال
ي��ص��ط��ل��ح��ان ث��م وه��ج��ًرا ع��ت��ابً��ا م��رة ي��س��ت��ج��دان ع��ام ك��ل وف��ي
ي��ل��ت��ق��ي��ان األع��وام وف��ي أق��ام��ا، أي��ن��م��ا غ��ري��ب��ي��ن ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ع��ي��ش��ان
ح��وان ال��ع��ص��ي ي��غ��ش��ي��ن ال��م��اء ع��ل��ى ول��ي��ل��ة ي��وًم��ا ُص��م��ن ص��ادي��ات وم��ا
دوان ال��ح��ي��اض ب��رد م��ن ه��نَّ وال ل��وج��ه��ة ع��ن��ه ي��ص��درن ال ل��واغ��ب
روان ال��س��ق��اة ألص��وات ف��ه��ن دون��ه وال��م��وت ال��م��اء ح��ب��اب ي��ري��ن
ع��دان��ي ال��ع��دو ول��ك��ن إل��ي��ك، وص��ب��اب��ة غ��ل��ة م��ن��ي ب��أك��ث��ر

ملكت وما اليمني

ي��م��ي��ن��ي ع��ل��يَّ ع��زت ول��و ي��م��ي��ن��ي ت��ب��ت��غ��ي ب��ث��ي��ن��ة ي��وًم��ا أرس��ل��ت ول��و
س��ل��ي��ن��ي ال��ي��م��ي��ن ب��ع��د ل��ه��ا وق��ل��ت رس��ول��ه��ا ي��ب��غ��ي ج��اء م��ا ألع��ط��ي��ت��ه��ا
ض��ن��ي��ن ك��ل ال��م��ال ع��ن��د يُ��ب��ي��ن ف��إن��م��ا ب��ث��ي��ن ي��ا م��ال��ي س��ل��ي��ن��ي
تَ��س��ل��ي��ن��ي ل��م ال��غ��ي��ب ب��ظ��ه��ر غ��درت أن��ن��ي ال��ن��اس خ��ب��ر ل��م��ا ف��م��ال��ك
ظ��ل��م��ون��ي أن��ه��م ع��دل ال��ن��اس م��ن ب��ش��اه��د أج��يء أو ع��ذًرا ألُب��ل��ي
م��ت��ي��ن غ��ي��ر ُم��دَّ إن ح��ب��ل��ه وم��ن ع��ن��ده ال��وع��د ي��ن��ف��ع ال م��ن ال��ل��ه ل��ي
ي��م��ي��ن ب��ك��ل ف ح��الَّ ال��ع��ه��د ع��ل��ى ب��دائ��م ل��ي��س وج��ه��ي��ن ذو ه��و وم��ن
ص��ل��ي��ن��ي ب��ث��ي��ن ي��ا ص��رم ب��ع��د ل��ه��ا ب��ق��ائ��ل ع��ل��يَّ ع��زت وإن ول��س��ت
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نفسه نعي

ق��ف��ول غ��ي��ر ث��واء ب��م��ص��ر وث��وى ب��ج��م��ي��ل ك��ن��ى وم��ا ال��ن��ع��ي ص��رح
ون��خ��ي��ل م��زارع ب��ي��ن ن��ش��وان ال��ق��رى وادي ف��ي ال��ذي��ل ي��ج��ر ول��ق��د
م��ذي��ل ال��ل��ق��اء ح��م إذا ب��ط��ل ه��م��ة ذي ب��ف��ارس ال��ن��ع��ي ب��ك��ر
خ��ل��ي��ل ك��ل دون خ��ل��ي��ل��ك واب��ك��ي ب��ع��وي��ل وان��دب��ي ب��ث��ي��ن��ة ق��وم��ي

مختلفة معاٍن يف مفردة أبيات (12)

وال … لو

ن��ص��ي��ب��ه��ا وأن��ي ال��دن��ي��ا م��ن ن��ص��ي��ب��ي أن��ه��ا ال��ودادة ت��غ��ن��ي وال وددت

مطلوب بدل

ق��ل��ب م��ن غ��ي��رك بُ��دل��ت ل��ه��ا؟ ت��م��وت ص��ب��وة م��ح��دث أن��ت ي��وم ك��ل أف��ي

أنجح الصدق

وأن��ج��ح األم��ور ف��ي خ��ي��ر ول��ل��ص��دق ص��ادًق��ا ت��ع��ل��م��ي��ن��ي ل��ك��ي��م��ا ح��ل��ف��ت

املرادان شتان

وال��ص��الح ق��ت��ل��ي ب��ي��ن وش��ت��ى ق��ت��ل��ي وت��ري��د ص��الح��ه��ا أري��د
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مزمن داء

وي��زي��د ح��ب��ه��ا ي��ن��م��ى ال��ي��وم إل��ى ي��زل ف��ل��م ول��ي��ًدا م��ن��ه��ا ال��ه��وى ع��ل��ق��ت

قرار ال

ول��ل��ب��ع��د م��ن��ه��ا ال��دار ل��ن��أي ج��زع��ت ن��أت وإن اش��ت��ي��اًق��ا زدت دن��ت م��ا إذا

زهد!

أس��ت��زي��ده��ا وال ال��دن��ي��ا أس��أل ف��م��ا وده��ا غ��ي��ر ال��م��ن��ى ال��دن��ي��ا ع��ن رف��ع��ت

تفويض

ع��ن��دي ال��ن��اس أوج��ه وال��ل��ه أن��ت أم��ر ك��ل ف��ي أط��ع��ك ف��م��ري��ن��ي

دعاء أم دعوة

أج��د ال��ذي م��ث��ل وج��دوا ل��ي��ت��ه��م ي��ا م��ح��ب��ت��ه��ا ف��ي أل��ح��وا وع��اذل��ي��ن

ظلم أو عذر

ت��ع��ذري ل��م إن ل��ظ��ل��م��ت أو ل��ع��ذرت ال��ه��وى م��ن أج��ن ب��م��ا ت��ع��ل��م��ي��ن ل��و
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مكتوم! خرب

ك��ث��ي��ر وال��م��س��ت��خ��ب��رون ب��س��رك أب��ح ل��م ب��ث��ن ي��ا ال��ل��ه وأل��ق��ى أم��وت

السماء يف موعد

ي��ن��ظ��ر ح��ي��ن ط��رف��ك��م ط��رف��ي ي��واف��ق ل��ع��ل��ه ال��س��م��اء ف��ي ط��رف��ي أق��ل��ب

ليسكمثلها!

ت��وق��ي��ر ك��وق��اره��ا وال دل ك��دالل��ه��ا وال ح��س��ن ح��س��ن��ه��ا ال

قصرية جفون

ت��ق��ص��ر ول��م ال��ل��ي��ال��ي، ل��ط��ول ن ال��ج��ف��و ق��ص��ي��ر ال��م��ح��ب ك��أن

الغرامي املوطن

أج��م��ع ال��ده��ر ع��ن��دك ف��ؤادي ف��إن ب��ع��ي��دة ب��أرض ج��ث��م��ان��ي ي��ُك ف��إن

نافع قليل

ن��ف��اع غ��ي��ر ك��ث��ي��ر س��واه وم��ا ي��ن��ف��ع��ن��ي م��ن��ك ك��ث��ي��ر ال��ق��ل��ي��ل إنَّ
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لها حجته

وم��وج��ف س��اٍع وال��ن��اس ب��م��خ��ت��ل��ف، ذك��رت��ك��م وال��م��روت��ي��ن ال��ص��ف��ا وب��ي��ن

جاموس جلد

م��ط��ّرق س��م��ن ج��ام��وس ج��ل��د وم��ن ت��ع��اق��دوا ع��داة م��ن��ي ي��ب��ت��غ��ي وم��ا

يقولون؟ ماذا

ع��اش��ق ل��ك إن��ن��ي ي��ق��ول��وا أن س��وى ي��ت��ح��دث��وا أن ال��واش��ون ع��س��ى وم��اذا

خوار غري

ع��ري��ق ال��ق��ن��اة ص��ع��ب ول��ك��ن��ن��ي م��ض��م��ري ب��اح ل��ق��د خ��واًرا ك��ن��ت ف��ل��و

عالمة

ن��ع��ل��ي أن��ه��ا ف��اع��ل��م��ي ي��وًم��ا األرض م��ن م��ض��ل��ة ب��أرض ن��ع��ل وج��دت ف��إن

محبوب ثقل

م��ت��ث��اق��ل! م��ن ب��ذاك إل��يَّ أح��ب��ب ب��ه��ا ك��ل��ف��ي رأت ل��م��ا وت��ث��اق��ل��ت
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حزم التحول

ال��م��ت��ح��ول وال��ح��ازم ح��ازًم��ا، ف��ك��ن ب��ي��ن��ه��ا ح��ي��ل ق��د أح��ب��ب��ت ال��ت��ي وإن

لعلها

ل��ع��ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ال��واش��ي وغ��ي��ره��ا ت��ب��دل��ت ج��م��ي��ل ي��ا ن��راه��ا وق��ال��وا

الصيد آلة

ال��ن��ج��ال واألع��ي��ن ال��غ��ر، ال��ث��ن��اي��ا ج��ل��ون ك��ل��م��ا ب��ال��ص��ي��د ي��ظ��ف��رن ول��ك��ن��م��ا

انفراد عىل صلح

س��ل��م ن��ائ��ب��ة ك��ل ف��ي ل��ه��ا ف��إن��ي وق��وم��ه��ا ق��وم��ي ب��ي��ن ح��رب ت��ُك ف��إن
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